
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
окремі показники виконання місцевих бюджетів 26 ТГ Луганської області за 7 місяців 2021-2022 років

+477 041,8 тис грн ; 181,5% 

+32 030,2 тис грн ; 5,1% 

-8 505,6 тис грн; -10,5% 

-6 891,4 тис грн; -12,8% 

-1 645,2 тис грн; -20,1% 

-30 063,5 тис грн; -27,4% 

-17 853,9 тис грн; -31,4% 

-21 785,8 тис грн; -31,6% 

-9 958,5 тис грн; -33,7% 

-17 034,4 тис грн; -34,3% 

-5 049,0 тис грн; -35,6% 

-19 853,7 тис грн; -40,9% 

-7 691,3 тис грн; -42,2% 

-6 475,3 тис грн; -43,2% 

-75 392,5 тис грн; -45,7% 

-5 212,8 тис грн; -47,3% 

-23 386,6 тис грн; -48,4% 

-20 233,7 тис грн; -49,4% 

-7 343,7 тис грн; -50,0% 

-29 557,7 тис грн; -50,3% 

-27 659,8 тис грн; -51,5% 

-32 255,5 тис грн; -52,3% 

-27 591,7 тис грн; -52,6% 

-8 901,4 тис грн; -53,5% 

-6 047,4 тис грн; -56,0% 

-5 483,4 тис грн; -58,8% 
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Динаміка надходжень загального фонду 
за 7 місяців 2022/2021 років, (% та тис грн)

+512 305,3 тис грн ; 263,5% 

+159 714,0 тис грн ; 36,9% 

+7 086,8 тис грн ; 14,2% 

+26,4 тис грн ; 0,6% 

-5 409,0 тис грн; -11,2% 

-1 402,1 тис грн; -18,4% 

-15 890,3 тис грн; -19,2% 

-7 526,0 тис грн; -20,1% 

-4 307,6 тис грн; -22,1% 

-8 361,6 тис грн; -26,5% 

-15 054,0 тис грн; -29,9% 

-11 401,1 тис грн; -33,5% 

-3 451,1 тис грн; -34,4% 

-2 240,0 тис грн; -35,7% 

-2 349,7 тис грн; -39,1% 

-48 172,3 тис грн; -41,3% 

-16 623,2 тис грн; -43,5% 

-13 007,6 тис грн; -43,6% 

-3 813,3 тис грн; -45,5% 

-1 786,7 тис грн; -47,5% 

-4 748,3 тис грн; -47,7% 

-2 705,1 тис грн; -48,1% 

-14 919,4 тис грн; -48,3% 

-18 799,9 тис грн; -49,5% 

-20 123,3 тис грн; -50,4% 

-18 366,8 тис грн; -52,3% 
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Динаміка надходжень ПДФО
за 7 місяців 2022/2021 років, (% та тис грн)



-172,6 тис грн; -7,5% 

-2 713,3 тис грн; -25,4% 

-579,7 тис грн; -35,3% 

-2 335,3 тис грн; -41,9% 

-5 854,8 тис грн; -48,6% 

-1 665,0 тис грн; -61,2% 

-3 549,9 тис грн; -62,4% 

-4 841,1 тис грн; -63,1% 

-3 846,5 тис грн; -63,3% 

-17 986,3 тис грн; -63,6% 

-2 854,1 тис грн; -63,8% 

-4 928,6 тис грн; -64,4% 

-1 597,1 тис грн; -65,8% 

-12 598,4 тис грн; -66,9% 

-1 794,7 тис грн; -70,4% 

-4 313,3 тис грн; -70,8% 

-1 572,8 тис грн; -71,0% 

-1 598,5 тис грн; -71,5% 

-1 437,2 тис грн; -73,0% 

-3 101,4 тис грн; -76,3% 

-2 893,9 тис грн; -78,4% 

-1 644,3 тис грн; -79,1% 

-3 035,8 тис грн; -79,9% 

-2 390,7 тис грн; -81,1% 

-72 386,2 тис грн; -83,0% 

-7 969,0 тис грн; -86,2% 
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Динаміка надходжень плати за землю
за 7 місяців 2022/2021 років, (% та тис грн)

-14 139,8 тис грн; -25,7% 

-6 407,2 тис грн; -29,3% 

-1 554,5 тис грн; -33,2% 

-3 358,5 тис грн; -34,7% 

-976,3 тис грн; -36,0% 

-1 318,5 тис грн; -36,2% 

-2 643,0 тис грн; -36,4% 

-6 648,5 тис грн; -36,6% 

-950,0 тис грн; -36,7% 

-4 833,9 тис грн; -37,4% 

-1 857,1 тис грн; -39,2% 

-2 991,4 тис грн; -40,5% 

-3 099,3 тис грн; -41,0% 

-5 514,3 тис грн; -44,7% 

-4 727,9 тис грн; -45,0% 

-3 902,1 тис грн; -45,2% 

-2 001,7 тис грн; -46,0% 

-3 828,4 тис грн; -46,1% 

-1 018,6 тис грн; -48,1% 

-1 262,7 тис грн; -49,2% 

-1 641,2 тис грн; -49,4% 

-1 680,6 тис грн; -51,4% 

-2 110,6 тис грн; -54,6% 

-2 394,9 тис грн; -58,6% 

-1 691,2 тис грн; -60,9% 

-1 869,6 тис грн; -66,8% 
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Динаміка надходжень єдиного податку
за 7 місяців 2022/2021 років, (% та тис грн)



-1 196,8 тис грн; -24,0% 

-4 691,7 тис грн; -29,8% 

-1 653,6 тис грн; -43,1% 

-7 447,0 тис грн; -46,0% 

-9 307,4 тис грн; -46,8% 

-25 110,4 тис грн; -48,1% 

-13 058,2 тис грн; -48,2% 

-7 652,3 тис грн; -48,3% 

-2 647,4 тис грн; -51,8% 

-20 663,8 тис грн; -53,1% 

-7 525,4 тис грн; -53,2% 

-7 617,9 тис грн; -54,0% 

-3 925,4 тис грн; -55,1% 

-9 388,8 тис грн; -55,1% 

-5 105,4 тис грн; -56,0% 

-3 485,1 тис грн; -56,2% 

-7 665,8 тис грн; -57,2% 

-4 631,7 тис грн; -57,8% 

-7 033,9 тис грн; -59,7% 

-3 805,5 тис грн; -61,7% 

-98 691,6 тис грн; -61,9% 

-2 917,4 тис грн; -62,7% 

-13 711,8 тис грн; -65,4% 

-3 306,7 тис грн; -65,4% 

-3 638,5 тис грн; -66,4% 

-4 971,3 тис грн; -68,5% 
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Динаміка надходжень місцевих податків і зборів
за 7 місяців 2022/2021 років, (% та тис грн)

-13,9 тис грн; -19,8% 

-22,3 тис грн; -48,3% 

-71,7 тис грн; -56,6% 

-356,5 тис грн; -60,7% 

-706,1 тис грн; -60,8% 

-909,2 тис грн; -60,9% 

-2 769,6 тис грн; -64,4% 

-234,5 тис грн; -64,7% 

-649,2 тис грн; -65,4% 

-898,2 тис грн; -65,4% 

-55,0 тис грн; -66,5% 

-750,4 тис грн; -66,6% 

-33,8 тис грн; -68,3% 

-57,2 тис грн; -68,6% 

-7 718,5 тис грн; -69,4% 

-934,1 тис грн; -69,5% 

-1 459,7 тис грн; -69,5% 

-4 882,2 тис грн; -69,6% 

-23,5 тис грн; -70,3% 

-20 882,2 тис грн; -70,3% 

-920,4 тис грн; -70,7% 

-1 746,4 тис грн; -71,4% 

-202,1 тис грн; -72,0% 

-1 326,8 тис грн; -72,0% 

-111,6 тис грн; -74,8% 

-582,3 тис грн; -81,9% 
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Динаміка надходжень акцизного податку
за 7 місяців 2022/2021 років, (% та тис грн)


