Виконання доходів місцевих бюджетів України
за 11 місяців 2016 року
За 11 місяців 2016 року надходження власних ресурсів до загального фонду місцевих
бюджетів зросли в 1,5 рази (+ 49,6%) або на 43,7 млрд. грн. порівняно з аналогічним
періодом минулого року та склали 132 млрд. грн.
Податку на доходи фізичних осіб надійшло 69,6 млрд. грн., що більше від
надходжень минулого року на 22,5 млрд. грн. (48%), плати за землю – 21,3 млрд. грн.
(зросли на 8,1 млрд. грн., або на 62%)., єдиного податку – 16,2 млрд. грн (зросли на
6,0 млрд. грн., або на 59%).
Фактичні надходження акцизного податку становлять 10,7 млрд. грн. (зросли на
3,7 млрд. грн., або на 53%), податку на нерухоме майно – 1,4 млрд. грн.
За 11 місяців 2016 року місцеві бюджети одержали з державного бюджету базову
дотацію у сумі 4,3 млрд. грн., освітню субвенцію – 40,0 млрд. грн., медичну субвенцію –
39,5 млрд. грн., субвенцію на формування інфтраструктури об’єднаних територіальних
громад – 0,9 млрд. грн.
З місцевих бюджетів перераховано до державного бюджету реверсну дотацію
(вилучення) у сумі 2,8 млрд. грн.
*Міжбюджетні трансферти області відображені у співставних умовах з трансфертами, які отримують
ОТГ.

ФАКТИЧНІ НАДХОДЖЕННЯ ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ
ЗА 11 МІСЯЦІВ 2015 РОКУ ТА 2016 РОКУ

11 місяців 2015 року

базова дотація
4823 млн.грн. (3%)

податок на доходи
фізичних осіб
69605 млн.грн. (32%)

інші податки та збори
10737 млн.грн. (6%)
єдиний податок
10189 млн.грн. (6%)
плата за землю
13183 млн.грн. (8%)
акцизний податок
7011 млн.грн. (4%)
податок на доходи
фізичних осіб
47067 млн.грн. (27%)

11 місяців 2016 року

акцизний податок
10704 млн.грн. (5%)

освітня субвенція
38786 млн.грн. (22%)

Власні ресурси
88,2 млрд.грн.
Доходи
173,2 млрд.грн.

субвенція на формування
інфраструктури
889 млн.грн. (0,4%)

медична субвенція
41428 млн.грн. (24%)
медична субвенція
39468 млн.грн. (18%)

плата за землю
21312 млн.грн. (10%)

Доходи
216,6 млрд.грн.

єдиний податок
16228 млн.грн. (7%)

інші податки та збори
14059 млн.грн. (6%)
базова дотація
4349 млн.грн. (2%)

освітня субвенція
39973 млн.грн. (18%)

Реверсна дотація (вилучення коштів до державного бюджету) за 11 місяців 2015 р. становить 2449 млн.грн., за 11 місяців 2016 р. - 2795 млн.грн.

Виконання доходів місцевих бюджетів 159 об’єднаних територіальних
громад за 11 місяців 2016 року

За 11 місяців 2016 року надходження доходів загального фонду місцевих бюджетів
159 ОТГ (з урахуванням трансфертів з державного бюджету) склали майже 6,3 млрд. грн.,
що більше ніж у 6 разів порівняно з надходженнями аналогічного періоду 2015 року до
бюджетів місцевих рад, які увійшли до складу ОТГ.
Завдяки змінам до податкового та бюджетного законодавства у контексті
децентралізації надходження власних доходів місцевих бюджетів об’єднаних громад
зросли більше ніж у 3 рази (на 2,0 млрд. грн.) порівняно з 11 місяцями 2015 року
(з 0,9 млрд. грн. до 2,9 млрд. грн).
Надходження податку на доходи фізичних осіб склали 1536 млн. грн., плати за
землю – 513 млн. грн. (зросли на 60%). Фактичні надходження акцизного податку
становлять 341 млн. грн. (зросли на 70%), єдиного податку – 415 млн. грн. (зросли на 60%).
Об’єднання громад дозволило збільшити власні доходи бюджетів ОТГ на
1 жителя відповідної території. В середньому показник (у порівнянні з 11 місяцями 2015
року) по всіх ОТГ збільшився на 1475 грн. (з 640 грн. до 2115 грн.).

ВИКОНАННЯ ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 159 ОБ`ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
ЗА 11 МІСЯЦІВ 2015 РОКУ ТА 2016 РОКУ

11 місяців 2015 року

11 місяців 2016 року
акцизний податок
341 млн.грн. (5,4%)
плата за землю
513 млн.грн. (8,1%)
податок на доходи
фізичних осіб
1536 млн.грн. (24,3%)

акцизний податок
200 млн.грн. (20%)
* податок на доходи
фізичних осіб
37 млн.грн. (4%)

* медична субвенція
41 млн.грн. (4%)
* освітня субвенція
40 млн.грн. (4%)
інші податки та збори
106 млн.грн. (11%)

Власні ресурси
0,9 млрд.грн.
Доходи
1 млрд.грн.

єдиний податок
415 млн.грн. (6,6%)

плата за землю
320 млн.грн. (32%)

субвенція на формування
інфраструктури
889 млн.грн. (14%)

Доходи
6,3 млрд.грн.

інші податки та збори
126 млн.грн. (2%)
базова дотація
261 млн.грн. (4,1%)

єдиний податок
259 млн.грн. (26%)
* - Лиманська міська рада
(місто обласного значення)
Донецької області

медична субвенція
768 млн.грн. (12,1%)

Реверсна дотація (вилучення коштів до державного бюджету) за 11 місяців 2016 року становить 59,5 млн.грн.

освітня субвенція
1479 млн.грн. (23,4%)

