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1 4 5 8 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10000000 Податкові надходження 445,0          445,0            392,6       88,2         -             -         -            -         

11010000

Податок та збір на доходи фізичних 

осіб 

11020000 Податок на прибуток підприємств -              -               -           

13000000

Рентна плата та плата за 

використання інших природних ресурсів

14000000

Внутрішні податки на товари та 

послуги

18000000 Місцеві податки 445,0         445,0           392,6       88,2         

19000000 Інші податки та збори -              -               -

20000000 Неподаткові надходження

25000000 в т.ч. власні надходження

30000000 Доходи від операцій з капіталом -              -                -           

40000000 Офіційні трансферти 90,4            90,4              90,4         
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50000000 Цільові фонди

Всього без врахування 

трансфертів 445,0          445,0            392,6       88,2         

Всього по доходах 535,4          535,4            483,0       90,2         -             -         -            

КВК  КФК Назва
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урахуванням 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 Сільська рада 559,4          559,4            516,2       92,3        -             -         -            

01 0150

Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, 

районної ради, районної у місті ради (у 

разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад 544,4          544,4            516,2       94,8         
в тому числі:

заробітна плата з нарахуваннями на 

неї 397,2         397,2           384,5       96,8        

енергоносії 63,8            63,8             25,9         40,6        

01 3210 Організація та проведення громадських робіт 5,0               5,0                -           -              -         -        

01 7461

Утримання та розвиток автомобільних

доріг та дорожньої інфраструктури за

рахунок коштів місцевого бюджету 10,0            10,0              

Всього по видатках 557,9          557,9            489,4       87,7         

Секретар міської ради I.С.МИГОВИЧ

Спеціальний фондЗагальний фонд

Видатки


