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11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати110515000,00 7435800,00 2302406,48

11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами11500000,00 855100,00 0,00

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата4170000,00 214900,00 45793,38

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування915000,00 46500,00 44225,47

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 13800,00 0,00 0,00

13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування249000,00 0,00 0,00

13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)416600,00 0,00 0,00

13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення17500,00 1450,00 0,00

14021900 Пальне 3000000,00 0,00 0,00

14031900 Пальне 10600000,00 0,00 0,00

14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів5053000,00 360000,00 55475,75

18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості100500,00 15300,00 0,00

18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості307400,00 0,00 0,00

18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості771000,00 10000,00 2277,68

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості2486100,00 250000,00 41644,44

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 10229400,00 730000,00 20273,84

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 11825000,00 880000,00 16564,36

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 1357500,00 20000,00 5344,61

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 2527000,00 150000,00 35961,65

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 27000,00 0,00 0,00

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 0,00 0,00 6250,00

18020200 Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами 262800,00 22320,00 0,00

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 12200,00 1500,00 0,00

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 4800,00 1200,00 6140,00

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 4012900,00 320000,00 89467,26

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 22786000,00 1700000,00 561048,30

18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків3535700,00 300000,00 14764,01

21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету5600,00 0,00 0,00

21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 300000,00 0,00 0,00

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 108400,00 1200,00 6054,69

22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань70000,00 4600,00 23800,00

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг2009200,00 140000,00 65457,80

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень176100,00 5500,00 3070,00

22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 284000,00 19200,00 0,00

22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  99500,00 2900,00 160,45

22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  10600,00 800,00 170,00

24060300 Інші надходження  241400,00 10000,00 3843,58

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам79470800,00 4960500,00 4960500,00

41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету3982900,00 331909,00 0,00

41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції2519140,00 209900,00 0,00

41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету140342,00 20000,00 0,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 390539,00 31094,00 0,00

41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету1304826,00 199769,00 0,00

Надходження податків і зборів по загальному фонду

за період з 04.01.2021-14.01.2021



Усього (без врахування трансфертів) 210000000,00 13498270,00 3350193,75

Усього 297808547,00 19251442,00 8310693,75
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