
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
окремі показники виконання місцевих бюджетів 49 ТГ Херсонської області за 7 місяців 2021-2022 років

-4 263,6 тис грн; -12,0% 

-6 372,8 тис грн; -14,4% 

-187 273,1 тис грн; -15,5% 

-26 586,8 тис грн; -19,4% 

-14 728,2 тис грн; -21,0% 

-16 818,1 тис грн; -21,9% 

-9 575,7 тис грн; -23,8% 

-27 346,5 тис грн; -30,4% 

-10 655,0 тис грн; -31,0% 

-1 397,5 тис грн; -32,3% 

-4 641,4 тис грн; -33,0% 

-5 016,3 тис грн; -33,1% 

-14 173,8 тис грн; -33,1% 

-12 930,5 тис грн; -34,0% 

-15 483,9 тис грн; -34,6% 

-6 382,1 тис грн; -35,1% 

-7 332,1 тис грн; -35,5% 

-4 448,6 тис грн; -35,6% 

-3 997,4 тис грн; -35,7% 

-29 497,6 тис грн; -36,5% 

-5 289,1 тис грн; -37,5% 

-4 951,2 тис грн; -39,4% 

-57 542,5 тис грн; -39,5% 

-8 808,1 тис грн; -39,6% 

-14 023,4 тис грн; -41,9% 

-5 537,1 тис грн; -41,9% 

-9 473,5 тис грн; -43,0% 

-5 219,7 тис грн; -43,9% 

-98 081,8 тис грн; -44,5% 

-2 601,2 тис грн; -45,3% 

-3 183,8 тис грн; -45,4% 

-19 527,5 тис грн; -45,6% 

-20 875,0 тис грн; -45,8% 

-10 768,7 тис грн; -46,1% 

-6 288,8 тис грн; -46,2% 

-5 944,7 тис грн; -46,3% 

-7 213,4 тис грн; -48,6% 

-3 850,1 тис грн; -50,0% 

-8 236,4 тис грн; -51,0% 

-5 034,2 тис грн; -52,4% 

-20 452,1 тис грн; -52,7% 

-6 497,7 тис грн; -53,3% 

-14 505,9 тис грн; -53,6% 

-9 975,7 тис грн; -53,7% 

-7 625,1 тис грн; -55,1% 

-14 485,2 тис грн; -55,2% 

-5 536,4 тис грн; -55,3% 

-10 565,8 тис грн; -55,4% 

-6 530,8 тис грн; -60,9% 
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Бехтерська

Тавричанська

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

+3 449,5 тис грн ; 16,4% 

+1 328,6 тис грн ; 4,6% 

+91,5 тис грн ; 4,5% 

+1 361,0 тис грн ; 3,5% 

-673,3 тис грн; -3,3% 

-3 292,0 тис грн; -3,7% 

-32 123,0 тис грн; -3,9% 

-4 186,2 тис грн; -9,0% 

-376,6 тис грн; -13,9% 

-9 008,9 тис грн; -16,9% 

-1 014,1 тис грн; -17,2% 

-774,1 тис грн; -17,3% 

-1 398,8 тис грн; -17,5% 

-12 209,3 тис грн; -17,7% 

-2 058,0 тис грн; -18,0% 

-3 667,6 тис грн; -19,0% 

-1 238,7 тис грн; -19,2% 

-1 338,4 тис грн; -19,7% 

-2 269,7 тис грн; -20,4% 

-5 358,1 тис грн; -20,9% 

-9 487,7 тис грн; -21,1% 

-1 062,2 тис грн; -22,2% 

-5 956,3 тис грн; -23,6% 

-1 602,0 тис грн; -23,7% 

-4 283,4 тис грн; -23,9% 

-2 491,9 тис грн; -24,7% 

-1 868,0 тис грн; -24,8% 

-863,6 тис грн; -24,9% 

-2 827,3 тис грн; -25,4% 

-1 910,1 тис грн; -28,3% 

-1 667,7 тис грн; -28,7% 

-2 049,5 тис грн; -28,9% 

-5 619,0 тис грн; -29,1% 

-2 034,6 тис грн; -29,3% 

-7 264,8 тис грн; -31,6% 

-1 024,4 тис грн; -32,6% 

-7 439,9 тис грн; -32,8% 

-3 872,8 тис грн; -33,6% 

-4 199,2 тис грн; -34,1% 

-6 455,0 тис грн; -34,2% 

-2 058,7 тис грн; -37,7% 

-53 099,0 тис грн; -39,2% 

-3 957,2 тис грн; -41,9% 

-4 543,8 тис грн; -43,0% 

-4 787,1 тис грн; -47,5% 

-3 570,8 тис грн; -50,6% 

-3 259,0 тис грн; -52,9% 

-2 918,8 тис грн; -56,1% 

-5 509,1 тис грн; -61,6% 

-70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

Чорнобаївська

Бериславська

Новомиколаївська

Скадовська

Великоолександрівська

Каховська

Херсонська

Голопристанська

Калинівська

Олешківська

Рубанівська

Лазурненська

Асканія-Нова

Генічеська

Дар'ївська

Великолепетиська

Станіславська

Чулаківська

Нововоронцовська

Чаплинська

Новотроїцька

Великокопанівська

Білозерська

Виноградівська

Нижньосірогозька

Бехтерська

Хрестівська

Долматівська

Любимівська

Тягинська

Милівська

Присиваська

Горностаївська

Ювілейна

Каланчацька

Кочубеївська

Таврійська

Верхньорогачицька

Високопільська

Іванівська

Новоолександрівська

Новокаховська

Тавричанська

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



-2 670,2 тис грн; -31,2% 

-1 314,5 тис грн; -43,6% 

-1 643,8 тис грн; -46,2% 

-1 533,1 тис грн; -47,7% 

-4 653,1 тис грн; -50,6% 

-2 702,3 тис грн; -51,6% 

-3 683,5 тис грн; -54,3% 

-33 731,5 тис грн; -55,5% 

-2 788,7 тис грн; -56,2% 

-3 634,6 тис грн; -58,2% 

-6 311,1 тис грн; -59,5% 

-2 578,9 тис грн; -60,6% 

-1 594,1 тис грн; -62,2% 

-2 264,9 тис грн; -62,5% 

-12 262,5 тис грн; -64,1% 

-1 609,0 тис грн; -66,0% 

-23 350,6 тис грн; -66,2% 

-1 309,1 тис грн; -66,9% 

-1 621,3 тис грн; -67,1% 

-7 223,6 тис грн; -70,2% 

-3 247,2 тис грн; -70,6% 

-10 622,9 тис грн; -70,9% 

-1 765,5 тис грн; -71,3% 

-7 129,8 тис грн; -72,2% 

-1 829,6 тис грн; -72,4% 

-2 971,0 тис грн; -73,1% 

-4 933,7 тис грн; -73,3% 

-2 216,5 тис грн; -73,4% 

-3 926,1 тис грн; -73,4% 

-11 884,4 тис грн; -75,6% 

-1 488,9 тис грн; -75,7% 

-7 118,6 тис грн; -75,9% 

-3 204,2 тис грн; -76,2% 

-3 288,2 тис грн; -76,8% 

-1 634,6 тис грн; -76,8% 

-5 339,0 тис грн; -76,9% 

-1 525,6 тис грн; -78,6% 

-2 772,5 тис грн; -78,7% 

-2 803,7 тис грн; -78,7% 

-2 689,6 тис грн; -79,7% 

-5 533,2 тис грн; -80,8% 

-6 308,2 тис грн; -81,9% 

-1 439,4 тис грн; -82,2% 

-10 360,2 тис грн; -82,3% 

-4 423,5 тис грн; -84,9% 

-2 085,5 тис грн; -85,6% 

-1 059,4 тис грн; -86,9% 

-1 079,8 тис грн; -90,1% 

-1 745,9 тис грн; -92,5% 
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Динаміка надходжень плати за землю
за 7 місяців 2022/2021 років, (% та тис грн)

+345,3 тис грн ; 3,2% 

-466,9 тис грн; -16,0% 

-373,4 тис грн; -17,0% 

-1 001,6 тис грн; -18,2% 

-2 004,3 тис грн; -20,2% 

-6 296,0 тис грн; -21,6% 

-845,1 тис грн; -22,5% 

-45 216,1 тис грн; -23,0% 

-235,9 тис грн; -23,0% 

-2 593,9 тис грн; -23,1% 

-935,1 тис грн; -28,3% 

-1 755,3 тис грн; -29,0% 

-6 341,9 тис грн; -29,5% 

-2 645,5 тис грн; -30,8% 

-1 740,4 тис грн; -30,8% 

-225,0 тис грн; -30,9% 

-657,1 тис грн; -31,9% 

-1 363,7 тис грн; -33,4% 

-373,4 тис грн; -33,4% 

-2 042,0 тис грн; -33,5% 

-659,8 тис грн; -33,6% 

-1 356,7 тис грн; -34,3% 

-345,1 тис грн; -34,3% 

-774,7 тис грн; -34,8% 

-1 811,4 тис грн; -35,3% 

-2 037,5 тис грн; -35,7% 

-2 908,0 тис грн; -36,5% 

-1 107,1 тис грн; -36,8% 

-5 095,5 тис грн; -37,3% 

-1 947,4 тис грн; -37,7% 

-631,4 тис грн; -37,9% 

-2 468,1 тис грн; -37,9% 

-795,6 тис грн; -38,0% 

-1 045,1 тис грн; -40,2% 

-705,2 тис грн; -43,2% 

-1 301,9 тис грн; -44,9% 

-8 038,9 тис грн; -45,3% 

-1 121,9 тис грн; -45,5% 

-789,8 тис грн; -45,8% 

-2 088,8 тис грн; -46,0% 

-747,0 тис грн; -49,7% 

-1 416,0 тис грн; -50,5% 

-1 824,1 тис грн; -54,1% 

-935,8 тис грн; -54,5% 

-888,0 тис грн; -56,0% 

-1 903,8 тис грн; -56,8% 

-709,5 тис грн; -56,8% 

-1 193,5 тис грн; -62,9% 

-699,2 тис грн; -68,6% 
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Динаміка надходжень єдиного податку
за 7 місяців 2022/2021 років, (% та тис грн)



-4 229,0 тис грн; -26,9% 

-89 696,1 тис грн; -31,7% 

-2 331,6 тис грн; -35,2% 

-8 093,6 тис грн; -36,0% 

-20 992,5 тис грн; -40,1% 

-9 356,7 тис грн; -40,5% 

-5 280,6 тис грн; -41,6% 

-16 098,9 тис грн; -42,8% 

-2 078,7 тис грн; -43,1% 

-2 993,1 тис грн; -43,3% 

-7 697,4 тис грн; -43,6% 

-4 131,1 тис грн; -45,4% 

-6 526,7 тис грн; -47,4% 

-3 061,6 тис грн; -48,7% 

-11 248,2 тис грн; -48,8% 

-5 486,5 тис грн; -49,2% 

-3 229,6 тис грн; -49,2% 

-5 454,9 тис грн; -52,8% 

-3 458,3 тис грн; -53,0% 

-1 976,0 тис грн; -53,3% 

-4 069,9 тис грн; -53,5% 

-2 567,8 тис грн; -54,3% 

-16 076,1 тис грн; -54,6% 

-2 237,6 тис грн; -55,6% 

-8 252,3 тис грн; -56,7% 

-2 846,9 тис грн; -56,7% 

-4 883,7 тис грн; -56,7% 

-5 287,8 тис грн; -56,8% 

-2 846,4 тис грн; -57,5% 

-2 983,3 тис грн; -57,9% 

-6 501,2 тис грн; -59,1% 

-15 137,2 тис грн; -59,2% 

-37 121,4 тис грн; -59,4% 

-2 280,0 тис грн; -60,4% 

-7 697,3 тис грн; -60,7% 

-6 301,7 тис грн; -61,2% 

-5 155,9 тис грн; -63,0% 

-2 090,2 тис грн; -63,6% 

-2 916,2 тис грн; -65,5% 

-1 371,6 тис грн; -65,9% 

-5 149,1 тис грн; -65,9% 

-4 626,4 тис грн; -66,1% 

-3 569,9 тис грн; -66,6% 

-12 036,0 тис грн; -70,5% 

-5 881,2 тис грн; -70,5% 

-11 534,2 тис грн; -71,5% 

-2 188,5 тис грн; -73,2% 

-3 064,2 тис грн; -73,5% 

-2 710,3 тис грн; -74,4% 
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Динаміка надходжень місцевих податків і зборів
за 7 місяців 2022/2021 років, (% та тис грн)

-58,4 тис грн; -32,4% 

-19,2 тис грн; -38,1% 

-10,4 тис грн; -50,1% 

-26,4 тис грн; -51,1% 

-42,9 тис грн; -52,2% 

-2 067,6 тис грн; -57,9% 

-39,7 тис грн; -58,4% 

-38,0 тис грн; -58,6% 

-295,1 тис грн; -59,2% 

-52 444,6 тис грн; -60,5% 

-289,4 тис грн; -61,5% 

-1 096,2 тис грн; -61,7% 

-4 423,4 тис грн; -61,7% 

-37,3 тис грн; -63,0% 

-1 750,4 тис грн; -63,1% 

-194,9 тис грн; -63,2% 

-138,9 тис грн; -64,6% 

-686,3 тис грн; -65,2% 

-4 185,8 тис грн; -65,4% 

-4 865,2 тис грн; -65,5% 

-1 217,0 тис грн; -65,6% 

-110,8 тис грн; -65,6% 

-228,8 тис грн; -66,1% 

-635,0 тис грн; -66,3% 

-418,8 тис грн; -66,5% 

-410,6 тис грн; -66,6% 

-158,9 тис грн; -66,6% 

-224,9 тис грн; -66,9% 

-666,1 тис грн; -67,1% 

-3 666,0 тис грн; -67,2% 

-1 109,0 тис грн; -68,1% 

-1 023,9 тис грн; -68,3% 

-7 792,6 тис грн; -68,4% 

-2 992,6 тис грн; -68,9% 

-1 726,3 тис грн; -68,9% 

-2 861,2 тис грн; -69,1% 

-8 394,2 тис грн; -70,1% 
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