
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
окремі показники виконання місцевих бюджетів 56 ТГ Харківської області за 7 місяців 2021-2022 років

+116 644,4 тис грн ; 64,5% 

+49 755,7 тис грн ; 42,7% 

+42 056,4 тис грн ; 26,8% 

+18 478,0 тис грн ; 22,4% 

+16 799,5 тис грн ; 21,3% 

+9 601,5 тис грн ; 17,9% 

+4 786,8 тис грн ; 14,5% 

+12 647,6 тис грн ; 10,5% 

+6 709,2 тис грн ; 10,4% 

+5 771,8 тис грн ; 6,1% 

+6 760,8 тис грн ; 5,8% 

+1 583,2 тис грн ; 2,5% 

-594,2 тис грн; -0,8% 

-1 654,6 тис грн; -2,4% 

-11 220,9 тис грн; -4,3% 

-4 156,8 тис грн; -4,5% 

-4 089,1 тис грн; -7,2% 

-771 182,5 тис грн; -9,8% 

-3 011,6 тис грн; -11,7% 

-6 141,9 тис грн; -12,1% 

-7 810,6 тис грн; -12,4% 

-10 693,0 тис грн; -12,7% 

-3 465,5 тис грн; -13,3% 

-10 829,7 тис грн; -16,4% 

-4 130,4 тис грн; -16,6% 

-6 439,2 тис грн; -16,9% 

-12 163,4 тис грн; -17,2% 

-4 033,2 тис грн; -17,3% 

-10 110,5 тис грн; -18,8% 

-21 640,7 тис грн; -19,4% 

-8 309,4 тис грн; -20,4% 

-19 965,9 тис грн; -21,0% 

-35 665,2 тис грн; -28,9% 

-42 327,2 тис грн; -29,2% 

-53 978,5 тис грн; -32,5% 

-17 848,9 тис грн; -37,9% 

-19 968,8 тис грн; -40,3% 

-64 630,9 тис грн; -40,9% 

-13 187,7 тис грн; -42,5% 

-44 344,7 тис грн; -43,0% 

-10 504,6 тис грн; -44,5% 

-7 721,4 тис грн; -45,1% 

-7 541,7 тис грн; -45,2% 

-29 558,9 тис грн; -45,8% 

-16 136,6 тис грн; -46,3% 

-8 493,9 тис грн; -46,3% 

-9 940,6 тис грн; -46,9% 

-26 130,7 тис грн; -47,9% 

-11 005,9 тис грн; -49,7% 

-14 048,8 тис грн; -50,2% 

-57 156,9 тис грн; -50,5% 

-5 563,2 тис грн; -51,6% 

-27 050,0 тис грн; -53,8% 

-12 293,8 тис грн; -56,7% 

-7 491,2 тис грн; -57,0% 

-14 523,6 тис грн; -57,1% 
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Динаміка надходжень загального фонду 
за 7 місяців 2022/2021 років, (% та тис грн)

+134 471,0 тис грн ; 100,8% 

+34 937,2 тис грн ; 37,6% 

+19 639,1 тис грн ; 34,1% 

+2 959,3 тис грн ; 26,8% 

+7 676,0 тис грн ; 22,3% 

+6 675,2 тис грн ; 16,8% 

+9 585,7 тис грн ; 14,2% 

+20 971,8 тис грн ; 13,9% 

+8 780,3 тис грн ; 13,1% 

+1 820,8 тис грн ; 8,6% 

+2 243,4 тис грн ; 7,0% 

+3 300,2 тис грн ; 6,8% 

+2 812,1 тис грн ; 6,8% 

+2 792,8 тис грн ; 5,9% 

+237 191,5 тис грн ; 5,5% 

+2 375,1 тис грн ; 5,3% 

+2 258,1 тис грн ; 4,8% 

+1 030,0 тис грн ; 4,5% 

+188,0 тис грн ; 1,5% 

-39,6 тис грн; -0,4% 

-546,2 тис грн; -1,8% 

-2 362,6 тис грн; -6,1% 

-1 455,4 тис грн; -7,2% 

-711,8 тис грн; -8,0% 

-2 217,4 тис грн; -8,3% 

-2 697,9 тис грн; -9,9% 

-1 896,8 тис грн; -16,1% 

-4 848,6 тис грн; -18,5% 

-7 380,3 тис грн; -18,7% 

-15 170,3 тис грн; -20,1% 

-14 478,1 тис грн; -23,0% 

-22 819,6 тис грн; -23,1% 

-11 207,0 тис грн; -24,4% 

-3 674,5 тис грн; -26,2% 

-1 596,8 тис грн; -35,6% 

-5 798,9 тис грн; -38,1% 

-13 689,5 тис грн; -39,5% 

-44 090,6 тис грн; -39,5% 

-3 952,5 тис грн; -40,6% 

-25 918,4 тис грн; -40,7% 

-31 676,7 тис грн; -40,8% 

-12 467,0 тис грн; -41,6% 

-4 853,8 тис грн; -42,6% 

-5 557,2 тис грн; -43,5% 

-7 446,0 тис грн; -44,1% 

-3 739,1 тис грн; -44,7% 

-12 605,6 тис грн; -47,5% 

-7 894,4 тис грн; -48,6% 

-19 195,2 тис грн; -48,8% 

-5 134,9 тис грн; -50,7% 

-35 005,3 тис грн; -52,8% 

-5 073,1 тис грн; -53,0% 

-3 684,6 тис грн; -53,3% 

-5 991,2 тис грн; -53,5% 

-14 171,4 тис грн; -53,8% 

-3 995,0 тис грн; -62,9% 
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Динаміка надходжень ПДФО
за 7 місяців 2022/2021 років, (% та тис грн)



+10 133,7 тис грн ; 55,6% 

+525,2 тис грн ; 17,7% 

-37,3 тис грн; -0,9% 

-464,5 тис грн; -6,4% 

-1 797,7 тис грн; -7,9% 

-1 968,2 тис грн; -17,2% 

-866,6 тис грн; -19,3% 

-1 163,2 тис грн; -19,8% 

-1 633,9 тис грн; -19,9% 

-2 450,2 тис грн; -20,2% 

-2 281,2 тис грн; -23,3% 

-864,9 тис грн; -23,8% 

-1 353,0 тис грн; -24,3% 

-2 301,6 тис грн; -27,1% 

-3 021,7 тис грн; -29,6% 

-4 052,8 тис грн; -32,0% 

-2 132,9 тис грн; -34,1% 

-3 298,0 тис грн; -34,2% 

-2 089,1 тис грн; -35,2% 

-7 922,7 тис грн; -35,3% 

-1 395,6 тис грн; -37,4% 

-3 393,3 тис грн; -41,3% 

-4 847,1 тис грн; -41,6% 

-14 752,3 тис грн; -41,9% 

-4 605,8 тис грн; -47,4% 

-2 836,3 тис грн; -48,4% 

-1 055,3 тис грн; -50,5% 

-5 103,0 тис грн; -50,8% 

-4 806,4 тис грн; -54,4% 

-7 330,8 тис грн; -54,6% 

-6 202,6 тис грн; -55,4% 

-27 598,1 тис грн; -56,3% 

-1 995,8 тис грн; -56,3% 

-610 075,2 тис грн; -58,5% 

-4 358,1 тис грн; -59,8% 

-1 459,1 тис грн; -59,9% 

-3 291,0 тис грн; -61,0% 

-8 412,8 тис грн; -61,6% 

-8 829,8 тис грн; -61,9% 

-1 549,2 тис грн; -62,0% 

-1 684,6 тис грн; -62,1% 

-2 250,5 тис грн; -63,2% 

-1 830,2 тис грн; -63,6% 

-8 933,3 тис грн; -64,2% 

-2 635,9 тис грн; -64,6% 

-4 230,2 тис грн; -66,1% 

-12 819,9 тис грн; -66,7% 

-2 359,1 тис грн; -67,5% 

-2 151,9 тис грн; -71,1% 

-3 021,0 тис грн; -75,7% 

-8 143,7 тис грн; -75,8% 

-3 782,6 тис грн; -77,6% 

-2 387,0 тис грн; -80,4% 

-5 617,0 тис грн; -80,4% 

-2 094,7 тис грн; -81,1% 

-1 932,8 тис грн; -81,2% 
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Динаміка надходжень плати за землю
за 7 місяців 2022/2021 років, (% та тис грн)

+5 535,4 тис грн ; 46,6% 

+913,1 тис грн ; 9,0% 

+913,0 тис грн ; 8,9% 

+444,9 тис грн ; 8,5% 

+245,5 тис грн ; 6,8% 

+1 086,3 тис грн ; 3,5% 

+292,3 тис грн ; 3,1% 

+30 879,9 тис грн ; 1,9% 

+84,7 тис грн ; 1,3% 

+48,9 тис грн ; 0,4% 

+41,6 тис грн ; 0,2% 

-300,0 тис грн; -2,0% 

-81,4 тис грн; -2,1% 

-508,9 тис грн; -3,0% 

-372,0 тис грн; -3,6% 

-688,0 тис грн; -3,9% 

-771,5 тис грн; -4,2% 

-549,8 тис грн; -5,2% 

-513,7 тис грн; -5,2% 

-353,8 тис грн; -5,6% 

-804,1 тис грн; -6,4% 

-660,8 тис грн; -6,6% 

-1 628,9 тис грн; -8,4% 

-310,0 тис грн; -8,5% 

-598,5 тис грн; -9,6% 

-667,7 тис грн; -9,8% 

-3 256,3 тис грн; -11,4% 

-1 431,4 тис грн; -11,9% 

-1 723,9 тис грн; -14,1% 

-1 914,4 тис грн; -14,2% 

-2 013,4 тис грн; -15,6% 

-954,0 тис грн; -16,1% 

-831,8 тис грн; -16,2% 

-5 010,4 тис грн; -22,2% 

-1 133,8 тис грн; -23,1% 

-5 228,4 тис грн; -23,3% 

-1 123,8 тис грн; -25,3% 

-1 446,6 тис грн; -25,4% 

-1 566,2 тис грн; -26,0% 

-2 235,2 тис грн; -26,2% 

-2 728,1 тис грн; -26,9% 

-1 451,0 тис грн; -27,5% 

-5 657,2 тис грн; -28,0% 

-1 328,0 тис грн; -29,3% 

-682,4 тис грн; -30,2% 

-3 208,7 тис грн; -30,8% 

-5 264,7 тис грн; -31,6% 

-1 232,5 тис грн; -32,3% 

-6 392,8 тис грн; -32,7% 

-731,0 тис грн; -34,2% 

-1 638,9 тис грн; -35,1% 

-1 354,7 тис грн; -40,5% 

-1 499,3 тис грн; -41,6% 

-2 381,0 тис грн; -43,3% 

-1 726,8 тис грн; -47,3% 

-4 142,4 тис грн; -47,7% 
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Динаміка надходжень єдиного податку
за 7 місяців 2022/2021 років, (% та тис грн)



+9 595,3 тис грн ; 33,1% 

+1 978,8 тис грн ; 8,2% 

-426,9 тис грн; -1,8% 

-432,8 тис грн; -4,5% 

-1 950,0 тис грн; -5,6% 

-697,5 тис грн; -5,9% 

-2 554,7 тис грн; -8,9% 

-765,9 тис грн; -9,0% 

-2 566,5 тис грн; -9,8% 

-2 087,1 тис грн; -9,8% 

-2 080,1 тис грн; -9,9% 

-1 207,7 тис грн; -10,1% 

-3 571,7 тис грн; -10,6% 

-2 557,7 тис грн; -11,3% 

-2 483,0 тис грн; -11,8% 

-3 627,6 тис грн; -16,7% 

-2 372,2 тис грн; -20,1% 

-2 845,9 тис грн; -21,0% 

-4 191,6 тис грн; -21,7% 

-2 485,5 тис грн; -23,8% 

-708 523,7 тис грн; -23,9% 

-13 379,0 тис грн; -24,6% 

-6 883,3 тис грн; -24,7% 

-7 972,4 тис грн; -25,2% 

-8 193,4 тис грн; -26,0% 

-4 037,2 тис грн; -26,0% 

-6 123,9 тис грн; -29,5% 

-2 648,5 тис грн; -30,2% 

-9 385,5 тис грн; -30,3% 

-7 484,6 тис грн; -31,2% 

-29 824,9 тис грн; -32,2% 

-11 505,9 тис грн; -33,4% 

-6 287,5 тис грн; -35,0% 

-22 902,0 тис грн; -36,9% 

-11 975,5 тис грн; -37,3% 

-3 429,2 тис грн; -37,7% 

-4 224,2 тис грн; -38,7% 

-3 463,9 тис грн; -39,9% 

-3 088,1 тис грн; -40,4% 

-15 125,9 тис грн; -40,4% 

-3 893,9 тис грн; -40,5% 

-14 868,4 тис грн; -42,7% 

-3 929,8 тис грн; -42,8% 

-14 939,0 тис грн; -45,4% 

-4 083,5 тис грн; -49,2% 

-3 333,7 тис грн; -50,4% 

-13 276,2 тис грн; -51,1% 

-3 382,8 тис грн; -51,4% 

-3 328,1 тис грн; -51,6% 

-11 249,1 тис грн; -51,7% 

-3 483,3 тис грн; -52,3% 

-5 698,5 тис грн; -52,5% 

-8 698,0 тис грн; -55,6% 

-5 539,3 тис грн; -57,6% 

-3 435,4 тис грн; -62,2% 

-8 599,0 тис грн; -63,4% 
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Оскільська

Динаміка надходжень місцевих податків і зборів
за І півріччя 2022/2021 років, (% та тис грн)

-454,2 тис грн; -4,4% 

-482,2 тис грн; -10,4% 

-567,8 тис грн; -11,1% 

-672,3 тис грн; -14,1% 

-581,5 тис грн; -14,7% 

-448,9 тис грн; -15,5% 

-1 289,6 тис грн; -31,1% 

-723,7 тис грн; -33,3% 

-1 567,1 тис грн; -36,1% 

-1 274,6 тис грн; -36,2% 

-221,3 тис грн; -39,0% 

-618,0 тис грн; -39,4% 

-151 564,1 тис грн; -39,9% 

-14,1 тис грн; -41,6% 

-968,2 тис грн; -42,2% 

-3 270,6 тис грн; -43,0% 

-2 316,1 тис грн; -44,1% 

-715,5 тис грн; -45,4% 

-8 528,7 тис грн; -47,4% 

-919,9 тис грн; -48,5% 

-4 121,0 тис грн; -49,9% 

-456,7 тис грн; -50,1% 

-1 800,2 тис грн; -50,9% 

-3 309,5 тис грн; -51,1% 

-568,0 тис грн; -52,7% 

-5 827,7 тис грн; -56,3% 

-186,4 тис грн; -57,4% 

-422,5 тис грн; -59,7% 

-593,2 тис грн; -59,8% 

-1 038,6 тис грн; -60,1% 

-505,3 тис грн; -61,0% 

-2 546,8 тис грн; -61,5% 

-5 490,1 тис грн; -61,7% 

-124,6 тис грн; -62,0% 

-4 271,3 тис грн; -62,1% 

-688,2 тис грн; -63,0% 

-508,2 тис грн; -63,3% 

-417,3 тис грн; -64,3% 

-856,9 тис грн; -64,4% 

-340,7 тис грн; -64,4% 

-4 062,3 тис грн; -66,7% 

-504,6 тис грн; -66,8% 

-3 015,8 тис грн; -67,6% 

-4 021,0 тис грн; -67,9% 

-5 924,5 тис грн; -68,0% 

-839,3 тис грн; -68,8% 

-1 076,0 тис грн; -69,6% 

-1 084,7 тис грн; -69,8% 

-1 115,0 тис грн; -70,0% 

-41,5 тис грн; -71,2% 

-748,9 тис грн; -71,8% 

-308,6 тис грн; -71,9% 

-145,0 тис грн; -72,3% 

-1 577,2 тис грн; -73,3% 

-54,3 тис грн; -77,0% 

-1 254,7 тис грн; -85,0% 
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Динаміка надходжень акцизного податку
за І півріччя 2022/2021 років, (% та тис грн)


