
 

ДОВІДКА 

щодо виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів  

за січень-лютий 2023 року без урахування непідконтрольних Україні територій до 24.02.2022 

(оперативні дані) 
 

За січень-лютий 2023 року до загального фонду місцевих бюджетів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів) надійшло 68 166,2  млн гривень. 

 Приріст надходжень до загального фонду проти січня-лютого 2022 року склав 12,0% або                          

+ 7 304,9 млн гривень. 

Не забезпечено приросту доходів по 5-ти областях – Луганській (-69,5%), Херсонській             

(-59,9%), Запорізькій (-28,4%), Донецькій (-28,1%), Харківській (-10,2%) та м. Києву (-0,6%).           

 Обсяг надходжень податку на доходи фізичних осіб за 2 місяці 2023 року склав             

44 777,6 млн гривень. 

Приріст надходжень ПДФО до відповідного періоду минулого року становить 19,9% або  + 

7 428,6 млн гривень. Із 16 регіонів, що мають темпи приросту ПДФО вищі за середній показник по 

Україні, 4 регіони забезпечили приріст понад 60% (Житомирська (+74,9%), Волинська (+65,9%), 

Чернігівська (+65,9%) та Закарпатська (+62,0%) області). 

Найнижчий приріст цього податку мають Харківська (+4,6%) та Полтавська (+10,8%) 

області. Не досягнуто рівня відповідного періоду попереднього року по Луганській (-64,6%), 
Херсонській (-49,3%), Запорізькій    (-24,4%), Донецькій (-18,7%) областях та по м. Києву (-1,3%). 

Значний приріст ПДФО обумовлений зростанням надходжень податку з грошового 

забезпечення військовослужбовців, якого у січні-лютому 2023 року надійшло 16 948,7 млн грн, що 

більше від надходжень відповідного періоду 2022 року на 14 808,9 млн грн, або у 8 разів. 

Питома вага податку з грошового забезпечення військовослужбовців у загальній сумі ПДФО 

у січні-лютому 2023 року склала 37,9%, тоді як у січні-лютому 2022 року складала 5,7%. 

Надходження єдиного податку склали 10 399,7 млн грн, зменшення надходжень проти 

січня-лютого 2022 року становить -12,6%, або на 1 497,7 млн грн менше.  

Надходження плати за землю склали 4 947,2 млн грн, збільшення надходжень проти січня-

лютого 2022 року становить +3,3%, або +159,2 млн гривень.  

Фактичні надходження податку на нерухоме майно за січень-лютий 2023 року склали                  

1 570,0 млн грн, збільшення надходжень порівняно з відповідним періодом минулого року 

становить +5,9%, або на       87,1 млн грн більше.  

Акцизного податку за січень-лютий 2023 року надійшло 3 236,7 млн грн, що більше від 

надходжень цього податку  у січні-лютому 2022 року на 1 973,2 млн грн, або 2,6 рази. 

Податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки надійшло                        

936,9 млн грн, що менше від надходжень січня-лютого 2022 року на 97,1 млн грн або -9,4%. 

Виконання станом на 01.03.2023 річних затверджених показників доходів загального 

фонду складає 18,8% (норма – 16,7%),  в тому числі за надходженнями:  

податку на доходи фізичних осіб – 18,4%;  

єдиного податку – 22,8%; 

плати за землю – 16,7%;  

податку на нерухоме майно – 22,0%; 

акцизного податку – 19,0%; 

податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки – 12,3%. 

Міжбюджетні трансферти за січень-лютий 2023 року 

У січні-лютому 2023 року Уряд забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів 

місцевим бюджетам в обсязі 21 456,6 млн грн, що становить 69,6% від передбачених розписом 

асигнувань, зокрема: 
 базову дотацію перераховано в сумі 4 826,4 млн грн або 100,0% до розпису асигнувань; 
 освітню субвенцію перераховано в сумі 13 630,6 млн грн або 99,6% до розпису. 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 
 

 


