
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
окремі показники виконання місцевих бюджетів 46 ТГ Донецької області за 7 місяців 2021-2022 років

+196 276,5 тис грн ; 290,7% 

+141 572,3 тис грн ; 139,0% 

+21 316,9 тис грн ; 132,3% 

+54 261,7 тис грн ; 78,1% 

+22 660,6 тис грн ; 46,0% 

+124 938,1 тис грн ; 35,2% 

+15 065,7 тис грн ; 21,5% 

+3 947,5 тис грн ; 15,5% 

+16 347,7 тис грн ; 9,6% 

+1 426,9 тис грн ; 4,2% 

-191,9 тис грн; -1,3% 

-13 251,6 тис грн; -2,9% 

-6 560,3 тис грн; -4,5% 

-6 387,8 тис грн; -4,7% 

-17 627,8 тис грн; -5,2% 

-75 290,1 тис грн; -8,9% 

-434,6 тис грн; -10,4% 

-3 561,2 тис грн; -13,3% 

-1 728,0 тис грн; -14,2% 

-24 218,4 тис грн; -14,7% 

-16 600,3 тис грн; -15,2% 

-10 261,0 тис грн; -16,2% 

-2 164,8 тис грн; -16,4% 

-24 290,7 тис грн; -17,8% 

-36 189,5 тис грн; -19,1% 

-10 445,4 тис грн; -20,0% 

-2 825,8 тис грн; -20,3% 

-6 337,2 тис грн; -20,7% 

-17 985,6 тис грн; -20,7% 

-6 840,4 тис грн; -20,9% 

-9 115,4 тис грн; -21,5% 

-41 026,3 тис грн; -26,3% 

-3 756,5 тис грн; -28,9% 

-14 406,0 тис грн; -30,7% 

-760 700,5 тис грн; -32,0% 

-9 167,1 тис грн; -32,9% 

-30 628,0 тис грн; -33,6% 

-17 367,0 тис грн; -35,7% 

-14 849,5 тис грн; -39,1% 

-27 068,3 тис грн; -44,4% 

-28 109,6 тис грн; -49,5% 

-16 443,8 тис грн; -51,4% 

-17 997,5 тис грн; -52,9% 

-8 801,4 тис грн; -53,5% 

-6 087,0 тис грн; -56,1% 

-10 569,3 тис грн; -60,4% 

-100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350%

Новогродівська

Торецька

Гродівська

Світлодарська

Шахівська

Бахмутська

Селидівська

Часовоярська

Дружківська

Андріївська

Сартанська

Покровська

Мирноградська

Курахівська

Слов'янська

Краматорська

Званівська

Удачненська

Криворізька

Добропільська

Авдіївська

Миколаївська

Черкаська

Волноваська

Костянтинівська

Іллінівська

Сіверська

Олександрівська

Соледарська

Білозерська

Мар'їнська

Лиманська

Комарська

Великоновосілківська

Маріупольська

Святогірська

Вугледарська

Нікольська

Новодонецька

Мангушська

Ольгинська

Очеретинська

Хлібодарівська

Кальчицька
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Динаміка надходжень загального фонду 
за 7 місяців 2022/2021 років, (% та тис грн)

+28 707,2 тис грн ; 361,2% 

+199 820,3 тис грн ; 342,6% 

+22 719,7 тис грн ; 231,1% 

+150 496,6 тис грн ; 182,0% 

+59 931,0 тис грн ; 108,6% 

+169 588,4 тис грн ; 71,1% 

+3 102,3 тис грн ; 50,6% 

+21 825,9 тис грн ; 45,1% 

+31 951,0 тис грн ; 25,6% 

+2 265,0 тис грн ; 24,8% 

+347,7 тис грн ; 15,6% 

+2 038,2 тис грн ; 13,2% 

+6 868,1 тис грн ; 9,4% 

+19 965,5 тис грн ; 8,5% 

+14 784,1 тис грн ; 4,1% 

+24 186,7 тис грн ; 3,9% 

+228,6 тис грн ; 3,3% 

+3 518,7 тис грн ; 3,0% 

+280,1 тис грн ; 1,7% 

-14,1 тис грн; -0,2% 

-276,8 тис грн; -3,7% 

-2 602,9 тис грн; -5,3% 

-5 895,3 тис грн; -7,1% 

-10 476,4 тис грн; -8,8% 

-1 129,8 тис грн; -9,1% 

-2 759,6 тис грн; -9,7% 

-12 173,9 тис грн; -9,7% 

-1 513,1 тис грн; -10,0% 

-7 189,8 тис грн; -12,0% 

-3 431,4 тис грн; -12,4% 

-11 666,4 тис грн; -13,1% 

-2 055,5 тис грн; -13,5% 

-7 845,9 тис грн; -17,9% 

-24 927,8 тис грн; -20,5% 

-5 853,3 тис грн; -21,0% 

-1 490,9 тис грн; -22,2% 

-6 576,6 тис грн; -22,7% 

-18 376,6 тис грн; -26,4% 

-497 926,3 тис грн; -26,5% 

-10 789,6 тис грн; -32,3% 

-10 849,6 тис грн; -37,5% 

-21 541,6 тис грн; -49,2% 

-10 409,0 тис грн; -52,8% 

-4 553,5 тис грн; -54,8% 

-4 733,7 тис грн; -57,5% 

-3 897,1 тис грн; -65,1% 
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Динаміка надходжень ПДФО
за 7 місяців 2022/2021 років, (% та тис грн)



+3 861,7 тис грн ; 62,8% 

+1 180,5 тис грн ; 5,6% 

-285,8 тис грн; -1,3% 

-3 371,1 тис грн; -9,2% 

-4 135,6 тис грн; -11,6% 

-2 093,5 тис грн; -15,4% 

-1 073,9 тис грн; -20,3% 

-1 818,8 тис грн; -23,0% 

-6 075,1 тис грн; -23,4% 

-8 254,7 тис грн; -27,2% 

-6 338,8 тис грн; -29,0% 

-13 858,9 тис грн; -30,4% 

-5 254,8 тис грн; -31,1% 

-603,0 тис грн; -32,1% 

-377,6 тис грн; -34,2% 

-2 399,7 тис грн; -35,0% 

-1 571,4 тис грн; -35,5% 

-7 462,2 тис грн; -37,6% 

-1 466,6 тис грн; -38,5% 

-6 175,1 тис грн; -42,2% 

-768,5 тис грн; -46,1% 

-2 064,6 тис грн; -46,5% 

-39 969,8 тис грн; -51,1% 

-3 609,5 тис грн; -51,8% 

-1 243,0 тис грн; -52,0% 

-1 304,1 тис грн; -52,8% 

-1 166,0 тис грн; -52,9% 

-3 322,1 тис грн; -55,1% 

-90 978,4 тис грн; -56,3% 

-5 223,9 тис грн; -57,8% 

-2 107,9 тис грн; -59,4% 

-604,4 тис грн; -61,8% 

-3 465,7 тис грн; -61,8% 

-1 537,8 тис грн; -62,3% 

-8 494,0 тис грн; -64,9% 

-2 480,8 тис грн; -66,2% 

-3 244,8 тис грн; -66,7% 

-3 944,6 тис грн; -70,3% 

-7 075,8 тис грн; -70,4% 

-3 762,3 тис грн; -70,9% 

-1 654,0 тис грн; -72,6% 

-5 761,8 тис грн; -73,6% 

-4 857,8 тис грн; -78,7% 

-6 934,0 тис грн; -85,4% 

-3 440,8 тис грн; -89,5% 

-12 655,0 тис грн; -93,2% 
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Динаміка надходжень плати за землю
за 7 місяців 2022/2021 років, (% та тис грн)

+229,8 тис грн ; 7,1% 

+4,1 тис грн ; 0,4% 

-267,3 тис грн; -9,9% 

-774,8 тис грн; -10,9% 

-387,7 тис грн; -11,3% 

-272,6 тис грн; -11,7% 

-101,9 тис грн; -11,7% 

-456,4 тис грн; -11,8% 

-451,1 тис грн; -13,2% 

-536,1 тис грн; -14,2% 

-1 806,3 тис грн; -14,5% 

-631,3 тис грн; -14,8% 

-407,4 тис грн; -16,6% 

-1 931,0 тис грн; -17,1% 

-6 498,4 тис грн; -17,2% 

-13 310,7 тис грн; -18,0% 

-4 146,6 тис грн; -18,4% 

-3 874,2 тис грн; -21,2% 

-3 777,6 тис грн; -23,7% 

-700,7 тис грн; -23,8% 

-1 054,7 тис грн; -24,1% 

-7 927,9 тис грн; -25,1% 

-12 345,6 тис грн; -25,5% 

-658,9 тис грн; -25,5% 

-1 828,7 тис грн; -26,2% 

-2 874,6 тис грн; -27,2% 

-1 186,5 тис грн; -28,2% 

-1 167,2 тис грн; -28,8% 

-41 583,1 тис грн; -29,0% 

-2 497,0 тис грн; -32,9% 

-1 419,1 тис грн; -35,0% 

-1 676,8 тис грн; -35,1% 

-3 427,0 тис грн; -35,7% 

-1 456,6 тис грн; -36,7% 

-1 390,0 тис грн; -37,5% 

-3 281,8 тис грн; -37,5% 

-967,1 тис грн; -38,0% 

-3 032,4 тис грн; -38,2% 

-1 454,8 тис грн; -38,7% 

-1 926,1 тис грн; -39,2% 

-1 004,6 тис грн; -39,6% 

-5 717,5 тис грн; -39,9% 

-1 051,8 тис грн; -41,9% 

-4 356,3 тис грн; -41,9% 

-2 935,7 тис грн; -44,7% 

-821,2 тис грн; -44,7% 
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Динаміка надходжень єдиного податку
за 7 місяців 2022/2021 років, (% та тис грн)



+2 737,7 тис грн ; 30,7% 

-365,9 тис грн; -1,6% 

-6 572,0 тис грн; -12,7% 

-5 615,0 тис грн; -14,2% 

-6 316,0 тис грн; -16,7% 

-2 040,8 тис грн; -19,6% 

-694,9 тис грн; -19,8% 

-3 177,1 тис грн; -20,2% 

-6 311,6 тис грн; -20,7% 

-11 378,8 тис грн; -22,6% 

-14 682,7 тис грн; -22,9% 

-4 510,6 тис грн; -24,0% 

-2 019,2 тис грн; -26,4% 

-10 194,7 тис грн; -27,2% 

-22 460,4 тис грн; -27,5% 

-1 952,0 тис грн; -29,4% 

-1 661,1 тис грн; -30,8% 

-27 801,9 тис грн; -32,4% 

-4 136,4 тис грн; -34,0% 

-1 927,1 тис грн; -34,2% 

-2 023,1 тис грн; -34,3% 

-55 738,5 тис грн; -34,4% 

-4 599,9 тис грн; -35,5% 

-1 824,8 тис грн; -35,7% 

-8 971,8 тис грн; -37,1% 

-5 724,2 тис грн; -39,4% 

-755,0 тис грн; -39,7% 

-2 695,0 тис грн; -40,0% 

-8 929,1 тис грн; -42,0% 

-3 796,6 тис грн; -43,5% 

-2 010,3 тис грн; -43,8% 

-6 012,0 тис грн; -44,1% 

-11 572,0 тис грн; -44,2% 

-158 937,1 тис грн; -45,6% 

-2 621,4 тис грн; -45,6% 

-5 020,7 тис грн; -46,4% 

-5 193,0 тис грн; -48,8% 

-6 829,8 тис грн; -50,9% 

-8 505,8 тис грн; -51,1% 

-4 097,4 тис грн; -52,0% 

-6 092,1 тис грн; -54,0% 

-10 415,8 тис грн; -56,0% 

-13 440,6 тис грн; -56,8% 

-10 191,3 тис грн; -61,6% 

-4 956,4 тис грн; -62,8% 

-14 631,3 тис грн; -78,5% 
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Динаміка надходжень місцевих податків і зборів
за 7 місяців 2022/2021 років, (% та тис грн)

-8,4 тис грн; -12,2% 

-8,5 тис грн; -18,0% 

-382,8 тис грн; -42,5% 

-61,8 тис грн; -51,9% 

-732,3 тис грн; -53,8% 

-1 034,7 тис грн; -54,2% 

-1 242,6 тис грн; -56,4% 

-542,5 тис грн; -57,4% 

-1 034,5 тис грн; -58,8% 

-9 709,9 тис грн; -59,5% 

-31 277,1 тис грн; -60,9% 

-4 118,1 тис грн; -61,2% 

-177,8 тис грн; -61,3% 

-1 247,3 тис грн; -61,3% 

-9 959,2 тис грн; -62,2% 

-5 060,3 тис грн; -62,8% 

-4 423,6 тис грн; -63,2% 

-155,7 тис грн; -63,2% 

-271,4 тис грн; -63,7% 

-2 891,9 тис грн; -63,7% 

-3 254,3 тис грн; -64,7% 

-8 720,8 тис грн; -65,3% 

-176,2 тис грн; -65,7% 

-78,9 тис грн; -65,7% 

-700,6 тис грн; -65,8% 

-360,1 тис грн; -66,2% 

-645,0 тис грн; -66,6% 

-138,5 тис грн; -67,1% 

-11 150,9 тис грн; -67,7% 

-159,1 тис грн; -68,2% 

-172,8 тис грн; -68,3% 

-1 189,9 тис грн; -68,6% 

-3 617,7 тис грн; -68,6% 

-177,7 тис грн; -69,6% 

-140,6 тис грн; -70,0% 

-5 169,8 тис грн; -70,2% 

-391,6 тис грн; -70,4% 

-399,0 тис грн; -70,4% 

-1 390,8 тис грн; -71,1% 

-12,6 тис грн; -71,3% 

-70 157,4 тис грн; -71,8% 

-799,4 тис грн; -72,3% 

-92,3 тис грн; -73,3% 

-721,0 тис грн; -74,9% 

-2 013,5 тис грн; -75,0% 

-452,7 тис грн; -91,5% 
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Динаміка надходжень акцизного податку
за 7 місяців 2022/2021 років, (% та тис грн)


