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ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
окремі показники виконання місцевих бюджетів 67 ТГ Запорізької області за 7 місяців 2021-2022 років

+1 924,5 тис грн ; 19,7% 

+1 353,4 тис грн ; 14,8% 

+1 097,4 тис грн ; 10,0% 

+313 256,5 тис грн ; 7,9% 

+525,5 тис грн ; 3,2% 

+4 420,2 тис грн ; 0,8% 

-155,7 тис грн; -2,1% 

-682,2 тис грн; -3,5% 

-4 272,9 тис грн; -7,8% 

-629,8 тис грн; -9,3% 

-1 352,7 тис грн; -10,6% 

-2 656,5 тис грн; -11,3% 

-6 825,7 тис грн; -12,3% 

-1 155,6 тис грн; -13,1% 

-3 585,3 тис грн; -14,2% 

-4 743,1 тис грн; -15,6% 

-2 504,6 тис грн; -15,7% 

-2 660,9 тис грн; -16,4% 

-2 135,0 тис грн; -17,7% 

-2 758,5 тис грн; -18,5% 

-13 385,8 тис грн; -20,4% 

-1 387,5 тис грн; -20,9% 

-8 437,9 тис грн; -21,0% 

-9 092,4 тис грн; -21,1% 

-12 351,5 тис грн; -21,9% 

-79 766,5 тис грн; -24,2% 

-9 212,8 тис грн; -24,5% 

-10 895,2 тис грн; -25,7% 

-14 256,1 тис грн; -27,2% 

-23 828,1 тис грн; -29,4% 

-4 431,8 тис грн; -29,7% 

-8 425,1 тис грн; -30,2% 

-4 361,0 тис грн; -30,3% 

-14 045,1 тис грн; -32,0% 

-3 394,8 тис грн; -32,1% 

-5 179,9 тис грн; -32,7% 

-143 736,4 тис грн; -33,3% 

-4 290,9 тис грн; -35,3% 

-58 151,3 тис грн; -35,7% 

-2 402,7 тис грн; -35,9% 

-48 043,4 тис грн; -36,3% 

-7 789,6 тис грн; -37,6% 

-6 135,4 тис грн; -38,4% 

-25 722,5 тис грн; -39,0% 

-13 606,6 тис грн; -39,2% 

-12 078,9 тис грн; -40,2% 

-4 467,0 тис грн; -42,1% 

-4 560,0 тис грн; -42,6% 

-12 335,1 тис грн; -42,8% 

-25 670,6 тис грн; -43,4% 

-3 174,2 тис грн; -43,6% 

-14 384,0 тис грн; -44,3% 

-2 697,3 тис грн; -45,4% 

-4 963,9 тис грн; -45,4% 

-4 884,9 тис грн; -45,7% 

-5 941,2 тис грн; -48,9% 

-3 559,0 тис грн; -49,3% 

-6 289,9 тис грн; -51,1% 

-10 241,8 тис грн; -52,5% 

-7 052,4 тис грн; -53,1% 

-4 112,9 тис грн; -53,3% 

-8 158,4 тис грн; -54,3% 

-7 535,6 тис грн; -54,7% 

-8 322,8 тис грн; -54,8% 

-9 376,9 тис грн; -55,5% 

-6 979,8 тис грн; -56,0% 

-29 461,3 тис грн; -65,2% 
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Чкаловська
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Малинівська

Кирилівська

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

+2 101,0 тис грн ; 37,7% 

+1 784,8 тис грн ; 32,4% 

+1 620,2 тис грн ; 28,1% 

+518 696,1 тис грн ; 21,0% 

+1 854,0 тис грн ; 16,8% 

+50 271,0 тис грн ; 11,5% 

+635,1 тис грн ; 9,5% 

+977,0 тис грн ; 8,9% 

+666,8 тис грн ; 8,8% 

+202,4 тис грн ; 8,6% 

+270,9 тис грн ; 7,4% 

+489,8 тис грн ; 6,5% 

+88,8 тис грн ; 1,5% 

+116,6 тис грн ; 1,0% 

+58,4 тис грн ; 0,2% 

-46,5 тис грн; -0,1% 

-236,5 тис грн; -0,6% 

-229,3 тис грн; -0,9% 

-2 219,4 тис грн; -1,2% 

-119,0 тис грн; -1,8% 

-362,3 тис грн; -2,1% 

-118,8 тис грн; -3,1% 

-1 035,1 тис грн; -5,1% 

-1 523,3 тис грн; -5,4% 

-1 707,7 тис грн; -7,0% 

-583,2 тис грн; -8,1% 

-2 432,8 тис грн; -9,5% 

-3 618,7 тис грн; -10,5% 

-404,8 тис грн; -10,7% 

-1 102,0 тис грн; -12,3% 

-1 413,6 тис грн; -13,4% 

-3 097,6 тис грн; -14,1% 

-1 391,1 тис грн; -15,9% 

-8 245,4 тис грн; -18,2% 

-829,1 тис грн; -18,3% 

-1 871,3 тис грн; -20,2% 

-775,7 тис грн; -20,8% 

-22 295,8 тис грн; -21,4% 

-7 459,1 тис грн; -21,5% 

-2 033,0 тис грн; -22,0% 

-60 569,7 тис грн; -22,9% 

-3 895,9 тис грн; -22,9% 

-4 585,8 тис грн; -23,6% 

-4 419,8 тис грн; -26,6% 

-3 591,6 тис грн; -27,7% 

-5 000,4 тис грн; -28,3% 

-2 557,4 тис грн; -29,3% 

-1 721,3 тис грн; -32,7% 

-1 283,9 тис грн; -33,3% 

-1 422,1 тис грн; -33,4% 

-29 725,4 тис грн; -33,4% 

-2 397,6 тис грн; -34,9% 

-2 536,6 тис грн; -35,0% 

-12 000,6 тис грн; -35,8% 

-2 019,7 тис грн; -37,0% 

-2 003,7 тис грн; -37,1% 

-1 153,3 тис грн; -38,4% 

-3 320,1 тис грн; -40,5% 

-5 584,6 тис грн; -45,1% 

-4 662,6 тис грн; -45,3% 

-3 995,5 тис грн; -48,2% 

-1 808,3 тис грн; -48,8% 

-2 879,2 тис грн; -49,7% 

-4 457,0 тис грн; -50,7% 

-4 381,9 тис грн; -51,1% 

-3 318,3 тис грн; -51,8% 

-3 893,4 тис грн; -53,3% 
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Динаміка надходжень ПДФО
за 7 місяців 2022/2021 років, (% та тис грн)



+1 774,7 тис грн ; 88,8% 

+265,3 тис грн ; 21,9% 

+136,2 тис грн ; 15,0% 

+11,4 тис грн ; 0,7% 

-6,5 тис грн; -0,4% 

-157,0 тис грн; -10,6% 

-412,1 тис грн; -14,3% 

-113 224,7 тис грн; -19,6% 

-498,4 тис грн; -21,5% 

-647,2 тис грн; -25,0% 

-421,6 тис грн; -26,4% 

-1 143,1 тис грн; -27,2% 

-539,4 тис грн; -27,8% 

-649,3 тис грн; -30,5% 

-3 133,4 тис грн; -31,3% 

-1 917,0 тис грн; -36,6% 

-2 489,6 тис грн; -38,1% 

-2 334,4 тис грн; -40,5% 

-962,7 тис грн; -44,8% 

-3 515,4 тис грн; -45,9% 

-1 280,7 тис грн; -48,7% 

-9 441,2 тис грн; -49,5% 

-2 631,0 тис грн; -51,7% 

-4 307,4 тис грн; -53,1% 

-538,3 тис грн; -53,8% 

-1 466,6 тис грн; -54,4% 

-8 054,9 тис грн; -54,8% 

-1 315,7 тис грн; -55,1% 

-1 326,8 тис грн; -57,7% 

-40 947,9 тис грн; -58,1% 

-1 641,1 тис грн; -59,0% 

-5 629,0 тис грн; -60,2% 

-8 052,2 тис грн; -60,6% 

-19 748,1 тис грн; -63,2% 

-1 835,1 тис грн; -63,2% 

-883,9 тис грн; -63,5% 

-1 344,7 тис грн; -64,2% 

-5 052,0 тис грн; -64,5% 

-1 706,2 тис грн; -65,1% 

-1 983,4 тис грн; -66,1% 

-2 119,3 тис грн; -66,5% 

-1 070,6 тис грн; -66,8% 

-2 173,7 тис грн; -68,7% 

-1 888,1 тис грн; -68,8% 

-6 218,1 тис грн; -69,1% 

-755,5 тис грн; -69,3% 

-1 122,2 тис грн; -69,8% 

-2 719,9 тис грн; -70,0% 

-1 509,4 тис грн; -70,3% 

-4 037,2 тис грн; -70,5% 

-1 200,0 тис грн; -73,0% 

-2 729,7 тис грн; -73,2% 

-1 006,6 тис грн; -73,4% 

-4 337,0 тис грн; -74,4% 

-1 249,7 тис грн; -74,5% 

-3 403,1 тис грн; -74,7% 

-34 737,5 тис грн; -75,1% 

-3 653,6 тис грн; -75,1% 

-6 131,1 тис грн; -77,0% 

-1 861,4 тис грн; -77,0% 

-1 347,5 тис грн; -79,3% 

-15 545,6 тис грн; -80,9% 

-9 891,1 тис грн; -82,4% 

-1 863,9 тис грн; -83,0% 

-1 398,4 тис грн; -83,1% 

-2 668,1 тис грн; -87,5% 

-4 542,8 тис грн; -89,8% 
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Динаміка надходжень плати за землю
за 7 місяців 2022/2021 років, (% та тис грн)

+401,0 тис грн ; 19,1% 

+3 028,5 тис грн ; 17,6% 

+195,3 тис грн ; 12,4% 

+1 146,1 тис грн ; 9,5% 

+117,4 тис грн ; 7,2% 

+36,0 тис грн ; 2,0% 

+2 646,1 тис грн ; 0,5% 

-22,2 тис грн; -0,4% 

-26,2 тис грн; -0,5% 

-44,3 тис грн; -2,4% 

-91,6 тис грн; -3,8% 

-119,8 тис грн; -5,7% 

-775,0 тис грн; -9,0% 

-209,8 тис грн; -9,1% 

-296,6 тис грн; -10,4% 

-772,5 тис грн; -12,9% 

-163,3 тис грн; -13,6% 

-431,1 тис грн; -14,5% 

-681,2 тис грн; -16,6% 

-2 414,9 тис грн; -17,3% 

-1 157,6 тис грн; -18,8% 

-723,2 тис грн; -20,4% 

-9 794,7 тис грн; -21,0% 

-990,6 тис грн; -21,3% 

-1 355,0 тис грн; -22,3% 

-378,8 тис грн; -22,9% 

-828,9 тис грн; -23,9% 

-2 225,3 тис грн; -24,9% 

-686,7 тис грн; -28,6% 

-727,5 тис грн; -28,7% 

-3 815,3 тис грн; -28,9% 

-626,2 тис грн; -31,5% 

-1 059,4 тис грн; -31,6% 

-1 646,4 тис грн; -31,9% 

-1 358,9 тис грн; -32,0% 

-3 295,1 тис грн; -34,0% 

-1 330,7 тис грн; -34,1% 

-1 443,9 тис грн; -34,5% 

-434,4 тис грн; -34,7% 

-24 612,8 тис грн; -34,7% 

-378,2 тис грн; -35,4% 

-3 127,4 тис грн; -35,5% 

-4 004,7 тис грн; -35,9% 

-2 036,0 тис грн; -36,7% 

-660,1 тис грн; -36,8% 

-2 141,7 тис грн; -38,5% 

-2 277,3 тис грн; -39,4% 

-933,3 тис грн; -39,9% 

-567,3 тис грн; -40,0% 

-1 213,2 тис грн; -41,8% 

-1 210,3 тис грн; -41,8% 

-1 021,2 тис грн; -42,6% 

-1 209,1 тис грн; -43,8% 

-4 341,4 тис грн; -44,2% 

-801,1 тис грн; -44,2% 

-1 692,7 тис грн; -44,3% 

-781,7 тис грн; -44,5% 

-1 158,6 тис грн; -50,0% 

-1 955,7 тис грн; -50,1% 

-3 259,7 тис грн; -53,8% 

-1 362,6 тис грн; -54,0% 

-898,8 тис грн; -54,0% 

-2 304,0 тис грн; -54,7% 

-849,5 тис грн; -56,6% 

-1 040,6 тис грн; -56,6% 

-1 845,8 тис грн; -59,5% 

-1 009,8 тис грн; -70,4% 
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Динаміка надходжень єдиного податку
за 7 місяців 2022/2021 років, (% та тис грн)



+640,0 тис грн ; 7,3% 

+140,7 тис грн ; 4,9% 

-50,5 тис грн; -1,2% 

-90,9 тис грн; -3,0% 

-790,2 тис грн; -4,2% 

-181,7 тис грн; -4,5% 

-248,7 тис грн; -7,5% 

-125 705,5 тис грн; -10,4% 

-1 448,6 тис грн; -15,7% 

-669,9 тис грн; -16,3% 

-1 006,4 тис грн; -17,0% 

-1 165,1 тис грн; -19,0% 

-1 521,5 тис грн; -21,4% 

-3 408,0 тис грн; -24,3% 

-3 133,5 тис грн; -28,1% 

-2 601,3 тис грн; -28,2% 

-2 035,3 тис грн; -29,6% 

-1 724,2 тис грн; -35,6% 

-6 847,9 тис грн; -36,4% 

-13 004,3 тис грн; -36,4% 

-6 610,9 тис грн; -36,6% 

-5 531,8 тис грн; -38,0% 

-3 976,0 тис грн; -39,2% 

-6 853,4 тис грн; -39,4% 

-1 908,2 тис грн; -39,4% 

-11 760,9 тис грн; -39,6% 

-934,2 тис грн; -40,1% 

-2 539,9 тис грн; -40,6% 

-1 067,8 тис грн; -43,4% 

-38 345,8 тис грн; -43,4% 

-2 407,6 тис грн; -44,3% 

-2 407,5 тис грн; -45,6% 

-54 863,8 тис грн; -45,6% 

-6 983,5 тис грн; -47,1% 

-2 979,2 тис грн; -47,9% 

-10 478,5 тис грн; -48,2% 

-2 240,7 тис грн; -48,5% 

-2 457,5 тис грн; -49,1% 

-9 552,9 тис грн; -49,3% 

-3 534,2 тис грн; -49,3% 

-52 767,7 тис грн; -50,5% 

-1 464,5 тис грн; -51,5% 

-2 207,5 тис грн; -51,9% 

-11 535,6 тис грн; -52,3% 

-3 654,4 тис грн; -52,7% 

-1 586,0 тис грн; -54,8% 

-5 927,7 тис грн; -55,0% 

-6 554,2 тис грн; -55,1% 

-1 993,5 тис грн; -55,2% 

-5 724,5 тис грн; -57,1% 

-2 759,1 тис грн; -57,2% 

-2 847,5 тис грн; -57,9% 

-3 133,6 тис грн; -58,0% 

-15 556,3 тис грн; -58,4% 

-1 930,8 тис грн; -58,4% 

-2 288,9 тис грн; -58,4% 

-3 988,4 тис грн; -59,5% 

-3 388,7 тис грн; -60,0% 

-3 086,1 тис грн; -60,6% 

-3 468,3 тис грн; -60,6% 

-5 401,3 тис грн; -61,1% 

-8 950,1 тис грн; -61,3% 

-3 571,4 тис грн; -61,7% 

-7 414,8 тис грн; -63,1% 

-5 646,7 тис грн; -68,8% 

-2 083,2 тис грн; -72,0% 

-24 685,9 тис грн; -76,0% 
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Малинівська
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Роздольська
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Динаміка надходжень місцевих податків і зборів
за 7 місяців 2022/2021 років, (% та тис грн)

+40,6 тис грн ; 30,4% 

+84,5 тис грн ; 9,4% 

-396,5 тис грн; -18,4% 

-99,9 тис грн; -24,8% 

-51 571,2 тис грн; -27,3% 

-212,9 тис грн; -39,9% 

-1 976,4 тис грн; -50,5% 

-369,7 тис грн; -52,4% 

-16,4 тис грн; -53,3% 

-1 417,1 тис грн; -53,4% 

-224,6 тис грн; -54,2% 

-489,9 тис грн; -54,8% 

-15,2 тис грн; -56,3% 

-907,3 тис грн; -56,3% 

-97,9 тис грн; -56,8% 

-7 343,0 тис грн; -57,0% 

-593,6 тис грн; -58,3% 

-196,8 тис грн; -59,0% 

-848,4 тис грн; -59,1% 

-5 739,3 тис грн; -60,0% 

-319,9 тис грн; -60,3% 

-2 651,5 тис грн; -60,4% 

-2 591,0 тис грн; -60,9% 

-1 794,0 тис грн; -61,1% 

-883,1 тис грн; -61,2% 

-2 203,3 тис грн; -61,3% 

-3 061,3 тис грн; -61,7% 

-600,5 тис грн; -61,8% 

-760,8 тис грн; -62,4% 

-33,1 тис грн; -62,9% 

-173,2 тис грн; -63,5% 

-233,9 тис грн; -63,7% 

-94,6 тис грн; -64,4% 

-1 034,5 тис грн; -64,5% 

-139,0 тис грн; -64,5% 

-33,6 тис грн; -64,7% 

-25 073,7 тис грн; -65,5% 

-328,6 тис грн; -66,1% 

-656,1 тис грн; -66,7% 

-71,0 тис грн; -66,8% 

-401,4 тис грн; -67,1% 

-1 648,6 тис грн; -67,3% 

-18 929,8 тис грн; -67,9% 

-1 276,0 тис грн; -67,9% 

-12,3 тис грн; -68,0% 

-332,5 тис грн; -68,2% 

-56,6 тис грн; -68,4% 

-2 620,4 тис грн; -68,7% 

-51,2 тис грн; -69,5% 

-1 440,1 тис грн; -69,6% 

-5 797,5 тис грн; -69,8% 

-798,6 тис грн; -70,2% 

-1 545,7 тис грн; -71,0% 

-67,7 тис грн; -71,4% 

-3 894,1 тис грн; -71,4% 

-3 308,6 тис грн; -71,7% 

-1 900,0 тис грн; -73,1% 

-33,9 тис грн; -73,7% 

-2 977,1 тис грн; -73,8% 

-1 220,2 тис грн; -73,9% 

-647,3 тис грн; -75,2% 

-1 796,8 тис грн; -77,1% 

-144,4 тис грн; -77,2% 

-116,7 тис грн; -77,5% 

-300,7 тис грн; -79,8% 

-787,8 тис грн; -80,5% 

-44,1 тис грн; -81,8% 

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40%
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Динаміка надходжень акцизного податку
за 7 місяців 2022/2021 років, (% та тис грн)


