
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
окремі показники виконання місцевих бюджетів 52 ТГ Миколаївської області за 7 місяців 2021-2022 років

+20 415,2 тис грн ; 134,5% 

+80 289,4 тис грн ; 132,2% 

+17 512,1 тис грн ; 87,5% 

+119 743,9 тис грн ; 72,5% 

+46 411,3 тис грн ; 44,0% 

+4 217,7 тис грн ; 29,6% 

+466 241,7 тис грн ; 23,1% 

+4 832,3 тис грн ; 21,5% 

+2 030,6 тис грн ; 19,7% 

+53 517,9 тис грн ; 15,4% 

+5 544,2 тис грн ; 12,0% 

+2 484,2 тис грн ; 10,6% 

+5 258,7 тис грн ; 9,0% 

+6 376,8 тис грн ; 8,4% 

+2 260,5 тис грн ; 8,3% 

+1 400,4 тис грн ; 8,2% 

+2 548,9 тис грн ; 7,3% 

+1 553,5 тис грн ; 5,7% 

+1 866,1 тис грн ; 5,0% 

+557,7 тис грн ; 2,7% 

+305,8 тис грн ; 1,3% 

-28,7 тис грн; -0,3% 

-43,5 тис грн; -0,3% 

-1 259,1 тис грн; -4,4% 

-541,1 тис грн; -4,9% 

-705,6 тис грн; -5,8% 

-2 072,1 тис грн; -7,2% 

-2 481,9 тис грн; -7,8% 

-3 844,1 тис грн; -9,5% 

-3 793,9 тис грн; -10,0% 

-2 369,0 тис грн; -10,1% 

-4 518,9 тис грн; -10,6% 

-1 895,5 тис грн; -11,8% 

-4 779,6 тис грн; -11,9% 

-1 920,1 тис грн; -16,5% 

-3 379,8 тис грн; -18,5% 

-1 842,6 тис грн; -19,0% 

-3 334,9 тис грн; -20,1% 

-2 140,0 тис грн; -22,5% 

-1 924,9 тис грн; -22,8% 

-7 105,2 тис грн; -24,9% 

-2 214,1 тис грн; -25,0% 

-10 649,8 тис грн; -25,5% 

-4 537,2 тис грн; -26,4% 

-3 004,4 тис грн; -26,7% 

-12 691,4 тис грн; -29,3% 

-14 423,3 тис грн; -29,8% 

-13 462,3 тис грн; -30,0% 

-20 594,6 тис грн; -36,7% 

-7 057,7 тис грн; -38,1% 

-5 407,9 тис грн; -50,9% 

-5 081,7 тис грн; -52,6% 
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Єланецька
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Коблівська

Шевченківська
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Первомайська

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

+24 391,3 тис грн ; 423,1% 

+20 263,6 тис грн ; 196,1% 

+84 706,7 тис грн ; 181,2% 

+125 863,0 тис грн ; 119,5% 

+9 651,3 тис грн ; 103,2% 

+57 898,0 тис грн ; 90,1% 

+5 524,7 тис грн ; 62,8% 

+5 761,0 тис грн ; 55,5% 

+643 545,3 тис грн ; 47,9% 

+6 742,3 тис грн ; 44,8% 

+13 602,9 тис грн ; 41,4% 

+2 392,5 тис грн ; 38,8% 

+9 079,0 тис грн ; 35,7% 

+3 020,4 тис грн ; 33,0% 

+4 689,9 тис грн ; 32,9% 

+5 594,2 тис грн ; 25,8% 

+4 240,9 тис грн ; 24,6% 

+3 785,3 тис грн ; 23,5% 

+2 335,5 тис грн ; 17,6% 

+1 285,6 тис грн ; 17,4% 

+10 557,6 тис грн ; 17,1% 

+46 916,2 тис грн ; 15,9% 

+749,7 тис грн ; 13,4% 

+1 684,7 тис грн ; 13,0% 

+1 815,8 тис грн ; 8,5% 

+672,3 тис грн ; 7,8% 

+1 381,8 тис грн ; 7,6% 

+376,3 тис грн ; 2,1% 

+16,1 тис грн ; 0,1% 

-1,3 тис грн; -0,0% 

-161,6 тис грн; -3,0% 

-1 074,0 тис грн; -4,2% 

-1 344,8 тис грн; -6,1% 

-1 079,9 тис грн; -8,1% 

-890,4 тис грн; -9,1% 

-932,7 тис грн; -10,0% 

-1 596,8 тис грн; -10,1% 

-729,3 тис грн; -11,2% 

-615,2 тис грн; -13,0% 

-507,9 тис грн; -13,0% 

-499,8 тис грн; -13,4% 

-520,7 тис грн; -13,5% 

-3 450,3 тис грн; -14,8% 

-2 529,4 тис грн; -15,6% 

-3 759,8 тис грн; -16,9% 

-6 291,9 тис грн; -20,7% 

-838,3 тис грн; -22,9% 

-1 935,5 тис грн; -25,0% 

-10 407,0 тис грн; -29,2% 

-3 449,4 тис грн; -37,8% 

-3 316,5 тис грн; -54,7% 

-3 697,5 тис грн; -57,7% 
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Динаміка надходжень ПДФО
за 7 місяців 2022/2021 років, (% та тис грн)



+8 786,2 тис грн ; 35,5% 

+78,2 тис грн ; 4,3% 

+137,8 тис грн ; 3,2% 

-233,9 тис грн; -3,2% 

-555,9 тис грн; -4,4% 

-307,5 тис грн; -6,6% 

-129,6 тис грн; -7,8% 

-90,4 тис грн; -13,5% 

-956,3 тис грн; -14,5% 

-1 063,7 тис грн; -16,4% 

-654,7 тис грн; -19,7% 

-1 983,8 тис грн; -20,8% 

-963,4 тис грн; -21,2% 

-543,9 тис грн; -23,8% 

-903,9 тис грн; -25,2% 

-2 638,3 тис грн; -26,2% 

-803,2 тис грн; -27,2% 

-1 138,8 тис грн; -29,9% 

-710,7 тис грн; -30,7% 

-991,2 тис грн; -31,6% 

-1 575,8 тис грн; -32,0% 

-1 442,6 тис грн; -34,9% 

-2 736,0 тис грн; -37,5% 

-1 010,2 тис грн; -37,6% 

-1 956,7 тис грн; -37,7% 

-2 726,7 тис грн; -37,8% 

-1 564,9 тис грн; -38,3% 

-1 149,1 тис грн; -38,7% 

-773,6 тис грн; -40,8% 

-1 948,5 тис грн; -41,4% 

-1 165,2 тис грн; -42,5% 

-4 885,3 тис грн; -44,8% 

-1 593,3 тис грн; -46,5% 

-1 268,7 тис грн; -46,7% 

-4 051,4 тис грн; -47,0% 

-4 490,1 тис грн; -47,2% 

-2 780,4 тис грн; -47,4% 

-2 143,3 тис грн; -47,9% 

-4 531,0 тис грн; -48,2% 

-2 770,5 тис грн; -52,3% 

-109 884,3 тис грн; -54,1% 

-2 800,4 тис грн; -54,3% 

-2 576,3 тис грн; -55,1% 

-1 028,9 тис грн; -56,2% 

-4 614,0 тис грн; -57,8% 

-698,7 тис грн; -61,1% 

-1 686,8 тис грн; -63,7% 

-3 073,6 тис грн; -65,6% 

-5 048,5 тис грн; -66,4% 

-1 635,8 тис грн; -68,3% 

-3 865,3 тис грн; -69,3% 

-7 436,5 тис грн; -82,7% 
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Динаміка надходжень плати за землю
за 7 місяців 2022/2021 років, (% та тис грн)

+684,0 тис грн ; 39,8% 

+658,2 тис грн ; 29,7% 

+336,7 тис грн ; 22,0% 

+226,8 тис грн ; 18,4% 

+1 990,9 тис грн ; 13,5% 

+503,4 тис грн ; 10,8% 

+352,0 тис грн ; 10,4% 

+114,6 тис грн ; 6,7% 

+48,7 тис грн ; 2,7% 

+112,0 тис грн ; 1,9% 

-53,6 тис грн; -0,7% 

-73,1 тис грн; -1,0% 

-230,6 тис грн; -1,5% 

-77,4 тис грн; -2,0% 

-117,7 тис грн; -3,3% 

-10 419,4 тис грн; -3,6% 

-913,6 тис грн; -3,6% 

-92,9 тис грн; -4,2% 

-136,8 тис грн; -4,6% 

-164,1 тис грн; -4,6% 

-274,0 тис грн; -5,5% 

-489,5 тис грн; -5,7% 

-266,5 тис грн; -6,6% 

-453,0 тис грн; -6,7% 

-287,2 тис грн; -6,8% 

-176,3 тис грн; -6,8% 

-401,5 тис грн; -7,2% 

-391,6 тис грн; -8,6% 

-183,0 тис грн; -8,9% 

-217,4 тис грн; -8,9% 

-241,2 тис грн; -9,1% 

-888,2 тис грн; -11,0% 

-285,9 тис грн; -11,0% 

-197,6 тис грн; -11,5% 

-695,7 тис грн; -11,5% 

-327,0 тис грн; -11,5% 

-1 318,7 тис грн; -11,9% 

-408,9 тис грн; -11,9% 

-407,3 тис грн; -12,6% 

-338,8 тис грн; -13,0% 

-349,9 тис грн; -14,3% 

-709,7 тис грн; -15,3% 

-535,5 тис грн; -16,3% 

-332,1 тис грн; -16,9% 

-470,8 тис грн; -18,2% 

-1 143,2 тис грн; -18,9% 

-741,2 тис грн; -18,9% 

-1 764,5 тис грн; -20,6% 

-288,2 тис грн; -22,6% 

-2 631,9 тис грн; -28,3% 

-3 110,1 тис грн; -39,1% 

-1 928,6 тис грн; -44,1% 
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Динаміка надходжень єдиного податку
за 7 місяців 2022/2021 років, (% та тис грн)



+10 465,5 тис грн ; 25,7% 

+6,6 тис грн ; 0,2% 

-125,5 тис грн; -3,6% 

-239,1 тис грн; -3,7% 

-2 322,9 тис грн; -5,4% 

-285,1 тис грн; -5,5% 

-333,5 тис грн; -6,5% 

-1 128,6 тис грн; -7,0% 

-1 613,6 тис грн; -9,6% 

-1 012,3 тис грн; -10,1% 

-1 978,4 тис грн; -12,0% 

-1 174,3 тис грн; -12,2% 

-1 234,9 тис грн; -13,1% 

-948,0 тис грн; -13,4% 

-1 704,2 тис грн; -13,9% 

-2 674,5 тис грн; -15,2% 

-727,4 тис грн; -16,7% 

-1 204,6 тис грн; -17,4% 

-1 834,9 тис грн; -18,3% 

-2 268,3 тис грн; -18,3% 

-2 481,7 тис грн; -21,7% 

-6 401,7 тис грн; -22,0% 

-726,5 тис грн; -22,0% 

-1 197,4 тис грн; -22,7% 

-2 680,5 тис грн; -23,0% 

-1 163,0 тис грн; -24,1% 

-1 934,6 тис грн; -24,9% 

-137 391,5 тис грн; -25,7% 

-1 601,1 тис грн; -26,5% 

-3 163,0 тис грн; -26,7% 

-1 424,0 тис грн; -27,0% 

-2 544,9 тис грн; -28,3% 

-6 035,4 тис грн; -30,2% 

-4 824,6 тис грн; -31,1% 

-2 903,6 тис грн; -31,3% 

-3 480,7 тис грн; -31,8% 

-3 281,9 тис грн; -32,9% 

-2 124,5 тис грн; -33,7% 

-1 547,2 тис грн; -34,0% 

-6 052,1 тис грн; -34,1% 

-3 085,4 тис грн; -34,8% 

-2 538,6 тис грн; -34,8% 

-9 659,8 тис грн; -35,6% 

-3 143,1 тис грн; -37,0% 

-3 356,1 тис грн; -37,3% 

-3 836,8 тис грн; -41,8% 

-4 545,4 тис грн; -42,1% 

-1 354,3 тис грн; -42,2% 

-1 988,9 тис грн; -45,3% 

-8 310,8 тис грн; -45,4% 

-7 730,9 тис грн; -46,0% 

-7 784,1 тис грн; -58,3% 
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Динаміка надходжень місцевих податків і зборів
за  7 місяців 2022/2021 років, (% та тис грн)

+20,3 тис грн ; 10,3% 

-0,9 тис грн; -1,2% 

-65,9 тис грн; -11,1% 

-229,5 тис грн; -14,0% 

-1 521,6 тис грн; -18,7% 

-53,6 тис грн; -26,5% 

-30 627,5 тис грн; -27,0% 

-3 765,5 тис грн; -29,0% 

-11,2 тис грн; -29,5% 

-776,8 тис грн; -29,7% 

-1 001,8 тис грн; -29,8% 

-1 477,1 тис грн; -41,0% 

-1 602,8 тис грн; -43,1% 

-787,4 тис грн; -43,8% 

-298,9 тис грн; -44,3% 

-533,6 тис грн; -45,5% 

-4 251,5 тис грн; -46,0% 

-183,8 тис грн; -46,7% 

-167,8 тис грн; -46,7% 

-430,7 тис грн; -47,2% 

-2 322,4 тис грн; -49,8% 

-44,8 тис грн; -49,9% 
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