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lндикативнi прогнознi показники доходiв мiського бюлжету
на 2022 - 2023 poкl|

Код На ймену ва н ня коду бюдже-t,ноТ к;tасlrфi ка цii
Обсяг, тllс.грн.

2022 piK
(ltрtlt,ttоз)

2023 piK
(прогноз)

Загальний фоrrл - Bcbot,o tlJ() 2J().2 926 0J4.2

l, /rr()_l/l, |t llc,_1 l

!охоли без урахування мiжбюджетних трансфертiв - разоN,l, у тому .lислi б97 l09.8 769 б l8,9
l l0l0000 Податок та збiр на доходи фiзичних осiб 432 l85,0 477 lз2.|
l l 020200 Податок на прибуток пiлпри€мств та фiнансових установ коl\,lунальноТ

власностi 806.6 890.4

I 4040000 Акцизний податок з реаliзаrrir'счбt,к-гапt1l l,()сtlo.,tарк)ваll}|я роз:rрiбrrtli'r,оргiвлi
пiдакцизних ToBapiB з.l 771.0 38 387, l

l 8000000 м iсцевi податки 209 бб 1.9 23 l 504, l

2l0l0300 Частина чистого прибутку (лохолу) комунаJIьних унiтарних пiлприсмств та ii
об'сднань, шо вилучасться до вiдповiдного мiсцевого бюлжету 21,8 24,0

220 I 2500 Плата за надання iншl,iх алN,tiнiстратltв}-|llх гlосл!,t 2 550.5 2 788.7
22080400 Надхол;кенttя Bi.'t tlpetl.,tltoi'll-,lа,г]l ]а K()pllc,I\ l]аllllя tti.ticltltrl rtaйtttlBttrt

КОМПЛексо1\,t та iншипl маЙнопл. шо ltерсбr,вас в KoNl),Htulbtriй власносr,i
872.0 962.7

2l08l l00 Алм iнiстративнi штрафи та lHml сан кцl l з24.з 357,9
22090000 !ержавне мито lб3,5 l80.5
24060300 Iншi надходження 283.4 3 l2,8

lншi надходження ]ага.llь}lоt,о (lorr:t1 I5 -t69.8 l7 078.6
Мiiкбк1,1цсl lti l раllсфе1ll ll - pilJtl}l! \ lorl\, ,lltc.li l JJ l JO.t l56 { l5.J

4 l 034200 Медична субвенuiя

4 l 03з900 Освiтня субвенчiя l39 077,5 l52 32з,9

4 l 050000 Субвенчii' з мiсцевих бюджетiв iншипл мiсцевипt бюдiкетам l 592.0 l 630,5

4 l 040000 floTar-riT з плiсцевих бюджетiв iншим пtiсLtевипt бюджетапt 2 -160,9 2 ,lб0.9

Спецiальнlrй фон;r - Bcb01-o 20 477,| 21 145,9
у r,oMy числl:

25000000 Власн i надходження бюджетних установ l5 l00,0 l5 900,0
Бюджет розвитку - разоN,I, у тому числi: 2 700.0 2 980,8

24 l 70000

Надходження коштiв пайовоТ участi у розвитку iнфраструкryри населеного
пункry 0,0 0,0

:] l030000 Кошти вiд вiд,t),iкення Nlat-lt]a. utо ltереб_r ва( в K()\lvlltLlblliй в;tасltос,гi 0.0 0.0

330 l 0000 Кош-1,1t Bi_l tlptl.:taitt\ зсrt.t i ] 700.0 2 980.8

lнш i надходження спецiального фонлу 2 677.| 2 865, l

Мiжбюджетнi трансфертлl - разом 0,0 0.0

РАЗоМ доходiв 860 7l 7,J 9J7 780,1

мiський голова l , l].i liKoB

W


