
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
окремі показники виконання місцевих бюджетів 57 ТГ Чернігівської області за 7 місяців 2021-2022 років

+92 613,5 тис грн ; 187,5% 

+71 426,0 тис грн ; 148,8% 

+30 769,6 тис грн ; 138,6% 

+20 632,9 тис грн ; 76,0% 

+70 861,9 тис грн ; 32,6% 

+66 254,5 тис грн ; 27,0% 

+8 400,2 тис грн ; 20,4% 

+8 079,3 тис грн ; 10,7% 

+484,0 тис грн ; 7,8% 

+95 230,0 тис грн ; 7,3% 

+4 547,6 тис грн ; 4,9% 

+488,3 тис грн ; 3,5% 

+189,6 тис грн ; 0,5% 

+344,4 тис грн ; 0,5% 

-885,4 тис грн; -1,0% 

-778,5 тис грн; -1,9% 

-2 444,9 тис грн; -3,3% 

-695,3 тис грн; -4,7% 

-4 883,9 тис грн; -5,7% 

-2 571,6 тис грн; -6,5% 

-5 201,3 тис грн; -9,6% 

-1 398,8 тис грн; -10,1% 

-4 029,4 тис грн; -10,4% 

-2 035,1 тис грн; -12,1% 

-8 073,9 тис грн; -12,4% 

-4 133,7 тис грн; -13,2% 

-5 367,1 тис грн; -13,9% 

-1 915,6 тис грн; -14,2% 

-11 452,0 тис грн; -15,5% 

-9 213,4 тис грн; -15,6% 

-4 191,4 тис грн; -18,0% 

-1 537,2 тис грн; -18,0% 

-6 444,7 тис грн; -18,1% 

-9 732,3 тис грн; -18,1% 

-3 872,8 тис грн; -20,5% 

-4 294,2 тис грн; -21,7% 

-8 110,4 тис грн; -21,9% 

-2 110,2 тис грн; -21,9% 

-11 350,9 тис грн; -23,0% 

-2 541,5 тис грн; -23,3% 

-6 593,5 тис грн; -23,7% 

-8 611,8 тис грн; -24,0% 

-3 755,4 тис грн; -25,6% 

-6 404,9 тис грн; -25,9% 

-4 805,8 тис грн; -27,0% 

-5 781,6 тис грн; -27,9% 

-2 133,8 тис грн; -28,7% 

-5 796,2 тис грн; -28,9% 

-4 807,3 тис грн; -29,3% 

-4 478,1 тис грн; -30,3% 

-7 819,3 тис грн; -31,3% 

-4 460,1 тис грн; -32,4% 

-6 076,3 тис грн; -32,5% 

-7 972,9 тис грн; -36,2% 

-4 862,5 тис грн; -37,9% 

-8 648,7 тис грн; -39,6% 

-5 338,8 тис грн; -39,9% 
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Динаміка надходжень загального фонду 
за 7 місяців 2022/2021 років, (% та тис грн)

+34 507,4 тис грн ; 338,8% 

+92 863,0 тис грн ; 231,4% 

+74 868,0 тис грн ; 198,6% 

+24 704,1 тис грн ; 189,8% 

+14 601,0 тис грн ; 72,3% 

+80 894,0 тис грн ; 54,0% 

+71 116,0 тис грн ; 51,9% 

+251 493,6 тис грн ; 32,8% 

+9 782,7 тис грн ; 23,9% 

+11 491,4 тис грн ; 20,0% 

+1 299,3 тис грн ; 13,6% 

+3 510,3 тис грн ; 7,0% 

+3 152,1 тис грн ; 6,4% 

+991,0 тис грн ; 4,0% 

+2 064,1 тис грн ; 3,9% 

+1 019,6 тис грн ; 2,8% 

+488,2 тис грн ; 2,1% 

+419,1 тис грн ; 1,5% 

+112,1 тис грн ; 0,6% 

+33,0 тис грн ; 0,1% 

-251,8 тис грн; -0,5% 

-283,1 тис грн; -1,4% 

-680,5 тис грн; -2,7% 

-632,7 тис грн; -3,1% 

-1 015,3 тис грн; -5,0% 

-987,8 тис грн; -5,3% 

-183,5 тис грн; -6,0% 

-2 604,7 тис грн; -6,2% 

-1 704,0 тис грн; -8,4% 

-294,5 тис грн; -8,4% 

-534,2 тис грн; -9,6% 

-682,2 тис грн; -11,3% 

-1 056,9 тис грн; -11,8% 

-1 307,5 тис грн; -12,7% 

-714,6 тис грн; -15,6% 

-1 156,0 тис грн; -15,8% 

-3 487,8 тис грн; -16,9% 

-1 987,1 тис грн; -17,3% 

-2 828,8 тис грн; -18,0% 

-1 544,4 тис грн; -18,8% 

-935,3 тис грн; -18,8% 

-1 669,3 тис грн; -18,8% 

-1 854,4 тис грн; -20,0% 

-783,9 тис грн; -20,4% 

-2 429,1 тис грн; -21,2% 

-2 980,4 тис грн; -21,8% 

-4 301,4 тис грн; -23,1% 

-3 318,0 тис грн; -23,4% 

-997,2 тис грн; -23,9% 

-3 051,5 тис грн; -23,9% 

-2 343,5 тис грн; -24,0% 

-1 529,8 тис грн; -24,9% 

-2 967,9 тис грн; -27,2% 

-2 221,0 тис грн; -29,1% 

-4 604,0 тис грн; -34,7% 

-3 915,2 тис грн; -37,6% 

-2 958,2 тис грн; -59,8% 
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Динаміка надходжень ПДФО
за 7 місяців 2022/2021 років, (% та тис грн)



+912,8 тис грн ; 28,0% 

+247,1 тис грн ; 16,7% 

+42,2 тис грн ; 1,6% 

+0,4 тис грн ; 0,0% 

-102,4 тис грн; -1,1% 

-1 234,5 тис грн; -2,3% 

-232,8 тис грн; -5,1% 

-390,3 тис грн; -5,8% 

-723,3 тис грн; -6,7% 

-149,1 тис грн; -7,1% 

-125,4 тис грн; -7,4% 

-147,7 тис грн; -8,3% 

-623,6 тис грн; -8,5% 

-179,4 тис грн; -9,3% 

-190,0 тис грн; -13,0% 

-2 119,6 тис грн; -14,6% 

-286,3 тис грн; -15,4% 

-499,4 тис грн; -15,7% 

-605,8 тис грн; -16,4% 

-1 015,6 тис грн; -16,6% 

-1 646,6 тис грн; -17,3% 

-1 991,9 тис грн; -17,9% 

-1 134,5 тис грн; -19,0% 

-1 913,2 тис грн; -21,5% 

-915,7 тис грн; -21,5% 

-1 702,6 тис грн; -21,8% 

-2 088,0 тис грн; -23,9% 

-1 183,3 тис грн; -25,7% 

-768,0 тис грн; -26,5% 

-1 044,2 тис грн; -26,7% 

-6 417,4 тис грн; -27,8% 

-683,0 тис грн; -28,5% 

-629,4 тис грн; -29,5% 

-2 103,1 тис грн; -29,6% 

-1 659,1 тис грн; -32,2% 

-1 841,6 тис грн; -33,0% 

-2 173,9 тис грн; -33,6% 

-2 893,5 тис грн; -35,4% 

-51 446,3 тис грн; -35,8% 

-2 282,8 тис грн; -37,1% 

-1 568,3 тис грн; -37,4% 

-1 225,3 тис грн; -41,2% 

-6 705,8 тис грн; -41,9% 

-719,4 тис грн; -42,5% 

-901,8 тис грн; -43,3% 

-1 985,2 тис грн; -45,7% 

-3 555,5 тис грн; -48,4% 

-4 305,1 тис грн; -49,7% 

-989,3 тис грн; -51,6% 

-6 169,3 тис грн; -52,8% 

-5 731,6 тис грн; -56,8% 

-9 034,7 тис грн; -59,1% 

-3 519,6 тис грн; -60,2% 

-1 215,0 тис грн; -62,1% 

-1 726,7 тис грн; -63,8% 

-3 036,0 тис грн; -66,9% 

-3 872,2 тис грн; -71,0% 
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Динаміка надходжень плати за землю
за 7 місяців 2022/2021 років, (% та тис грн)

+594,1 тис грн ; 64,3% 

+1 625,6 тис грн ; 59,8% 

+1 167,1 тис грн ; 41,7% 

+2 762,4 тис грн ; 28,9% 

+1 895,5 тис грн ; 14,0% 

+288,0 тис грн ; 13,0% 

+911,0 тис грн ; 12,5% 

+123,8 тис грн ; 12,2% 

+407,0 тис грн ; 11,8% 

+169,9 тис грн ; 9,9% 

+2 650,7 тис грн ; 9,9% 

+2 704,2 тис грн ; 9,8% 

+123,7 тис грн ; 3,9% 

+65,8 тис грн ; 3,3% 

+102,3 тис грн ; 1,7% 

-8,5 тис грн; -0,3% 

-19,7 тис грн; -0,4% 

-56,2 тис грн; -1,0% 

-61,7 тис грн; -1,2% 

-25,6 тис грн; -1,5% 

-166,6 тис грн; -3,1% 

-79,0 тис грн; -4,1% 

-137,8 тис грн; -4,1% 

-655,8 тис грн; -5,0% 

-11 623,8 тис грн; -5,4% 

-469,3 тис грн; -5,9% 

-147,0 тис грн; -6,2% 

-544,2 тис грн; -6,4% 

-887,8 тис грн; -7,4% 

-420,4 тис грн; -9,0% 

-976,1 тис грн; -9,3% 

-122,3 тис грн; -10,6% 

-555,3 тис грн; -11,6% 

-326,8 тис грн; -12,2% 

-1 188,6 тис грн; -12,6% 

-1 262,3 тис грн; -13,4% 

-809,8 тис грн; -15,7% 

-698,7 тис грн; -15,7% 

-407,7 тис грн; -17,0% 

-1 287,5 тис грн; -18,4% 

-366,1 тис грн; -19,8% 

-569,4 тис грн; -20,0% 

-724,0 тис грн; -21,1% 

-424,2 тис грн; -21,5% 

-2 719,0 тис грн; -23,1% 

-316,0 тис грн; -23,2% 

-856,3 тис грн; -24,6% 

-290,4 тис грн; -26,1% 

-476,9 тис грн; -26,8% 

-1 313,2 тис грн; -28,3% 

-1 084,4 тис грн; -28,4% 

-1 585,5 тис грн; -29,6% 

-661,1 тис грн; -29,7% 

-1 270,8 тис грн; -31,3% 

-567,8 тис грн; -32,7% 

-648,1 тис грн; -33,1% 

-3 532,3 тис грн; -54,3% 
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Динаміка надходжень єдиного податку
за 7 місяців 2022/2021 років, (% та тис грн)



+830,7 тис грн ; 33,5% 

+1 029,6 тис грн ; 20,3% 

+3 381,5 тис грн ; 17,6% 

+587,5 тис грн ; 4,1% 

+151,6 тис грн ; 4,0% 

+962,7 тис грн ; 3,8% 

+233,7 тис грн ; 0,3% 

-273,1 тис грн; -3,6% 

-400,7 тис грн; -5,0% 

-1 596,7 тис грн; -7,3% 

-473,9 тис грн; -7,9% 

-251,0 тис грн; -8,2% 

-4 557,2 тис грн; -8,7% 

-661,2 тис грн; -11,1% 

-1 431,8 тис грн; -11,4% 

-1 063,7 тис грн; -11,6% 

-1 649,9 тис грн; -11,7% 

-446,5 тис грн; -11,7% 

-3 307,0 тис грн; -11,8% 

-459,7 тис грн; -12,2% 

-1 009,5 тис грн; -14,7% 

-1 307,6 тис грн; -14,9% 

-3 478,4 тис грн; -15,3% 

-3 857,1 тис грн; -15,6% 

-2 298,2 тис грн; -15,9% 

-2 633,0 тис грн; -16,9% 

-831,9 тис грн; -17,5% 

-573,4 тис грн; -18,2% 

-1 502,0 тис грн; -19,1% 

-75 932,3 тис грн; -19,8% 

-2 595,6 тис грн; -21,0% 

-1 974,9 тис грн; -23,1% 

-1 859,9 тис грн; -24,0% 

-1 629,6 тис грн; -24,1% 

-793,5 тис грн; -24,1% 

-1 316,6 тис грн; -24,2% 

-1 454,2 тис грн; -24,6% 

-1 680,5 тис грн; -24,7% 

-1 510,7 тис грн; -26,4% 

-1 758,6 тис грн; -26,5% 

-1 773,1 тис грн; -27,1% 

-3 203,8 тис грн; -27,7% 

-4 860,4 тис грн; -28,0% 

-3 948,7 тис грн; -28,3% 

-1 431,7 тис грн; -28,6% 

-3 475,9 тис грн; -29,0% 

-8 234,0 тис грн; -29,4% 

-6 968,7 тис грн; -31,9% 

-2 076,3 тис грн; -34,5% 

-4 957,4 тис грн; -35,5% 

-3 476,9 тис грн; -37,4% 

-7 113,1 тис грн; -40,1% 
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Динаміка надходжень місцевих податків і зборів
за 7 місяців 2022/2021 років, (% та тис грн)

+3,8 тис грн ; 15,6% 

+2,5 тис грн ; 7,1% 

-3 934,1 тис грн; -28,0% 

-751,0 тис грн; -29,5% 

-723,0 тис грн; -34,0% 

-124,1 тис грн; -39,2% 

-26,2 тис грн; -39,7% 

-50,3 тис грн; -42,0% 

-938,4 тис грн; -42,3% 

-46 533,1 тис грн; -44,2% 

-1 107,0 тис грн; -45,4% 

-2 217,9 тис грн; -47,9% 

-5 058,2 тис грн; -48,7% 

-53,6 тис грн; -48,8% 

-1 274,0 тис грн; -48,8% 

-674,7 тис грн; -49,0% 

-19,4 тис грн; -49,8% 

-23,5 тис грн; -50,3% 

-1 678,4 тис грн; -51,0% 

-22,0 тис грн; -51,5% 

-147,4 тис грн; -52,4% 

-3 064,9 тис грн; -52,6% 

-3 199,2 тис грн; -52,7% 

-32,4 тис грн; -53,2% 

-1 535,6 тис грн; -53,3% 

-652,9 тис грн; -53,7% 

-58,2 тис грн; -54,1% 

-1 002,7 тис грн; -55,6% 

-724,9 тис грн; -55,8% 

-1 009,2 тис грн; -57,2% 

-202,6 тис грн; -57,3% 

-1 121,5 тис грн; -58,8% 

-88,5 тис грн; -59,1% 

-351,9 тис грн; -59,5% 

-2 524,4 тис грн; -60,2% 

-1 058,0 тис грн; -60,6% 

-1 913,4 тис грн; -60,9% 

-23,1 тис грн; -61,1% 

-91,7 тис грн; -62,6% 

-1 860,6 тис грн; -62,9% 

-468,9 тис грн; -63,1% 

-1 810,2 тис грн; -64,7% 

-717,8 тис грн; -66,0% 

-92,2 тис грн; -66,7% 

-741,4 тис грн; -66,7% 

-1 334,4 тис грн; -67,3% 

-278,7 тис грн; -67,4% 

-2 324,7 тис грн; -67,7% 

-686,8 тис грн; -68,4% 

-472,9 тис грн; -69,8% 

-1 879,0 тис грн; -71,0% 

-2 044,0 тис грн; -72,2% 

-242,7 тис грн; -73,4% 

-1 416,5 тис грн; -73,7% 

-705,1 тис грн; -73,8% 

-541,9 тис грн; -76,5% 

-670,6 тис грн; -81,8% 
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Динаміка надходжень акцизного податку
за 7 місяців 2022/2021 років, (% та тис грн)


