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Реверсна дотація (вилучення коштів до державного бюджету) за 2015 р. становить 3644 млн.грн., за 2016 р. - 3115 млн.грн.

ФАКТИЧНІ НАДХОДЖЕННЯ ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

ЗА 2015 РІК ТА 2016 РІК

2015 рік 2016 рік

Доходи

241,3 млрд.грн.
акцизний податок 
7670 млн.грн. (4%)

плата за землю  
14467 млн.грн. (7%)

єдиний податок 
10874 млн.грн. (5%)

інші податки та збори 
11565 млн.грн. (6%)

базова дотація 
5358 млн.грн. (3%)

освітня субвенція 
44087 млн.грн. (23%)

медична субвенція 
46177 млн.грн. (24%)

податок на доходи 
фізичних осіб 

53626 млн.грн. (28%)

Доходи
193,8 млрд.грн.

Власні ресурси 
98,2 млрд.грн.

податок на доходи 
фізичних осіб 

78971 млн.грн. (33%)
акцизний податок 
11628 млн.грн. (5%)

плата за землю 
23324 млн.грн. (10%)

єдиний податок 
17168 млн.грн. (7%)

інші податки та збори 
15558 млн.грн. (6%)

базова дотація 
4744 млн.грн. (2%)

освітня субвенція 
44512 млн.грн. (18%)

медична субвенція 
44434 млн.грн. (18%)

субвенція на формування 
інфраструктури 

1000 млн.грн. (0,4%)



Реверсна дотація (вилучення коштів до державного бюджету) за 2016 р. становить 65 млн.грн.

ВИКОНАННЯ ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 159 ОБ`ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

ЗА 2015 РІК ТА 2016 РІК

2016 рік2015 рік

Доходи

7,1 млрд.грн.

* - Лиманська міська рада (місто 

обласного значення) Донецької 

області

акцизний податок 
219 млн.грн. (20%)

плата за землю  
354 млн.грн. (32%)

єдиний податок 
284 млн.грн. (26%)

інші податки та збори 
111 млн.грн. (10%)

* освітня субвенція 
39 млн.грн. (4%)

* медична субвенція 
42 млн.грн. (4%)

* податок на доходи 
фізичних осіб 

43 млн.грн. (4%)

Доходи
1,1 млрд.грн.

Власні ресурси 
1 млрд.грн.

податок на доходи 
фізичних осіб 

1745 млн.грн. (24,9%)

акцизний податок 
368 млн.грн. (5,2%)

плата за землю 
558 млн.грн. (8%)

єдиний податок 
447 млн.грн. (6,4%)

інші податки та збори 
136 млн.грн. (1,9%)

базова дотація 
285 млн.грн. (4,1%)

освітня субвенція 
1621 млн.грн. (23,1%)

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

субвенція на формування 
інфраструктури 

1000 млн.грн. (14,3%)



ЗАЛИШКИ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

(НА КАЗНАЧЕЙСЬКИХ РАХУНКАХ)

на 01.01.2016

33,627,8

млрд.грн.
млрд.грн.

на 01.01.2017



ЗАЛИШКИ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ОБ`ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД УКРАЇНИ

(НА КАЗНАЧЕЙСЬКИХ РАХУНКАХ)

на 01.01.2016 на 01.01.2017

1,10,3

млрд.грн.
млрд.грн.















Thank you for attention! 
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