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Фактичні надходження до міського  бюджету по доходах загального фонду з врахуванням трансфертів за січень-липень місяць 2021 року в цілому склали 372474,8 тис. грн., в т. ч. сума отриманих трансфертів з Державного бюджету становить 109314,8 тис. грн.

Сума фактичних надходжень доходів загального фонду без врахування трансфертів складає 263160,0 тис. грн., при плані 274681,5 тис. грн., що складає 95,8 відсотків в тому числі:
- податку на доходи фізичних осіб – 187146,0 тис. грн.;
- податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 91,4 тис. грн.;
       - акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів    	(продукції) – 1629,8 тис. грн..;
       - акцизний податок з ввезених  на митну територію України 		підакцизних товарів (продукції) – 5535,0 тис. грн.;
	- акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів –10869,9 тис. грн.;
- місцевих податків і зборів – 51128,9 тис. грн., в тому числі:
- податку на нерухоме майно – 6920,3 тис. грн.;
- плати за землю – 13798,8 тис. грн.;
- транспортний податок з юридичних  та фізичних осіб –62,5 тис. грн.;
- збір за місця для паркування транспортних засобів – 307,4 тис. грн.;
- туристичний збір – 31,1 тис. грн.;
- єдиного податку – 30008,8 тис. грн.
 Плати за надання адміністративних послуг – 4755,0 тис. грн., в тому числі:
- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, та фізичних осіб - підприємців громадських формувань – 146,8 тис. грн.;
- плати за надання інших адміністративних послуг – 3676,2 тис, грн.;
- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 870,2 тис. грн.;
- плати за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав  на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, та фізичних осіб - підприємців,  та громадських формувань, а також плата за надання інших платних 61,8 тис. грн.;
- адміністративних штрафів та інші санкції – 668,7 тис. грн.;
- адміністративних штрафів та інших санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 95,7 тис. грн.;
- інших надходжень – 171,8тис. грн.;
- надходження від  орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 884,0 тис. грн.;
- державного мита – 87,7 тис. грн.
        
  До доходів спеціального фонду (без врахування трансфертів) бюджету за січень-липень місяць  надійшло – 10921,3 тис. грн., із них:
Бюджету розвитку  - 3056,5 тис. грн. в тому числі:
- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 37,9 тис. грн.;
       - кошти від відчуження майна, що належить  Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності  - 2,2 грн.;
        - коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності – 3016,4 тис. грн.
- екологічного податку – 224,9 тис. грн.;
- надходження коштів від відшкодування втрат  сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 160,7 тис.грн.;
- власних надходжень бюджетних установ – 6917,2 тис. грн.;
- коштів до цільового фонду соціально-економічного розвитку міста – 561,8 тис. грн.
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