
ДОВІДКА 
щодо стану виконання місцевих бюджетів 

 

Виконання доходів місцевих бюджетів 

за січень-березень 2022 року 

 

За 3 місяці 2022 року до загального фонду місцевих бюджетів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів) надійшло 86 762,4  млн гривень. 

 Приріст надходжень до загального фонду проти січня-березня 2021 року  склав 

14,3% або + 10 861,6 млн гривень.(слайд 1). 

 Обсяг надходжень податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) за січень-

березень 2022 року склав 54 275,3 млн гривень. 

Приріст надходжень ПДФО до відповідного періоду 2021 року становить 20,5% 

або  + 9 230,6 млн гривень. Із 17 регіонів, що мають темпи приросту ПДФО вищі за 

середній показник по Україні, 4 регіонів забезпечили приріст понад 25%.     

Найнижчий приріст мають Донецька, Чернігівська та Херсонська області. (слайд 2). 

Надходження плати за землю склали 6 571,6 млн грн, зменшення надходжень 

проти січня-березня 2021 року становить 17,4%, або -1 387,3 млн гривень. (слайд 3). 

Фактичні надходження податку на нерухоме майно за січень-березень 2022 

року склали 1 572,0 млн грн, приріст надходжень порівняно з відповідним періодом 

2021 року становить 14,6 %, або на  200,4 млн грн більше. (слайд 4).  

Надходження єдиного податку склали 13 101,1 млн грн, збільшення 

надходжень проти січня-березня 2021 року становить 18,7 %, або на 2 065,2 млн грн 

більше. (слайд 5). 

Виконання за 3 місяці 2022 року річних затверджених показників доходів 

загального фонду складає 23,4% (слайд 6), в тому числі за надходженнями:  

податку на доходи фізичних осіб – 23,1% (слайд 7);  

плати за землю – 17,8% (слайд 8);  

податку на нерухоме майно – 18,8% (слайд 9);  

єдиного податку – 27,7% (слайд 10). 

 

Міжбюджетні трансферти за січень-березень 2022 року 

Урядом, згідно з бюджетним законодавством, забезпечено у січні-березні 2022 

року перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 

35 026,1 млн грн, що складає 89,4% від передбачених розписом асигнувань на січень-

березень 2022 року, зокрема: 

 базова дотація перерахована в сумі 4 074,3 млн грн або 100,0% до розпису 

асигнувань; 

 освітня субвенція перерахована в сумі 24 784,7 млн грн або 100,0% до 

розпису.  

 



 

 



 

 
 



 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


