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1. Виконання доходної частини місцевих бюджетів області  

за І квартал 2022 року  
 

Надходження до місцевих бюджетів області за І квартал 2022 року 
(млн грн, відсотки) 
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20%; 

+200,2 млн грн

 

 

До загального та 

спеціального фондів 

місцевих бюджетів 

надійшло доходів (без 

трансфертів) у сумі      

1199,1 млн грн, що на 

200,2 млн грн (20 %) 

більше, ніж торік.  
 

До загального фонду надійшло 1 085,1 млн грн, що становить 101,9% та на 

19,8 млн грн більше плану, затвердженого місцевими радами з урахуванням змін 

та на 150,8 млн грн (16,1%) більше І кварталу 2021 року.  

Забезпечено виконання планових показників в цілому по обласному 

бюджету, районних бюджетах Вижницького і Дністровського районів та 39 

територіальних громадах області з 52.  

Разом з тим, при загальному виконанні планів, затверджених місцевими 

радами на звітну дату, не виконані планові показники по 14 бюджетах на 

загальну суму 30 698,6 тис. грн, зокрема по: 

Чернівецькому районному бюджету на 8,9 тис. грн;  

ТГ: Чернівецькій міській – на 25 512,1 тис. грн, Великокучурівській  – на 

1 045 тис. грн, Боянській – на 899,9 тис. грн, Ванчиковецькій – на 678 тис. грн, 

Чудейській – на 578,5 тис. грн сільських, Берегометській селищній – 514,9 тис. 

грн, Магальській сільській – на 352,6 тис. грн, Кострижівській селищній – на 

255,1 тис. грн, Герцаївській міській  – на 249,1 тис. грн, Карапчівській – на 208,5 

тис. грн, Рукшинській – на 205,3 тис. грн, Тереблеченській – на 108,5 тис. грн 

сільських, Красноїльській селищній – на 82,2 тис. грн.  
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Виконання планових показників загального фонду по бюджетах ТГ 

за І квартал 2022 року (у відсотках) 

 

Виконання плану 100-105% 

 
Планові показники 11 ТГ та обласного бюджету виконані від 100 до 105 відсотків, 

28 територіальних громад – більше 105 відсотків. 
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Виконання плану більше 105%  

Сучевенська сільська ТГ

Глибоцька селищна ТГ

Мамаївська сільська ТГ

Петровецька сільська ТГ

Волоківська сільська ТГ

Хотинська міська ТГ

Новоселицька міська ТГ

Вижницька міська ТГ

Банилівська сільська ТГ

Сокирянська міська ТГ

Острицька сільська ТГ

Брусницька сільська ТГ

Недобоївська сільська ТГ

Путильська селищна ТГ

Кадубовецька сільська ТГ

Вашковецька сільська ТГ

Ставчанська сільська ТГ

Клішковецька сільська ТГ

Заставнівська міська ТГ

Конятинська сільська ТГ

Усть-Путильська сільська ТГ

Веренчанська сільська ТГ

Неполоковецька селищна ТГ

Вікнянська сільська ТГ

Кельменецька селищна ТГ

Чагорська сільська ТГ

Горішньошеровецька сільська ТГ

Юрковецька сільська ТГ
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Порівняно з минулорічними надходження до загального фонду збільшились 

по обласному бюджету та 40 територіальних громадах (крім Красноїльської, 

Кострижівської, Неполоковецької селищних, Великокучурівської, Волоківської, 

Недобоївської, Рукшинської, Тереблеченської, Ванчиковецької, Карапчівської, 

Боянської і Кам’янської сільських ТГ).   

 

Вищий середнього по області приріст доходів по обласному та 22 

бюджетах ТГ. 

 

Приріст надходжень доходів загального фонду  

по бюджетах ТГ за І квартал 2022 року 

порівняно з минулорічними, (у відсотках) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-30,5
-22,9
-20,4
-19,4
-8,4
-7,3

-2,8
-2,0

-1,9
-0,5

-0,2
-0,1

2,2
2,3
2,6
2,8
3,4
3,4
4,8
5,9
6,1
7,3
8,0
8,1
8,2
9,1

11,5
12,7
13,3
14,7

16,3
16,6
16,6
16,6
17,0
17,5
17,9
17,9
18,5
18,9
20,2
21,7
22,2

23,9
25,7

28,9
29,0

31,5
37,0

71,1
78,7

129,9

1-65 -25 15 55 95 135

Кострижівська селищна ТГ

Боянська сільська ТГ

Рукшинська сільська ТГ

Волоківська сільська ТГ

Великокучурівська сільська ТГ

Карапчівська сільська ТГ

Ванчиковецька сільська ТГ 

Кам’янська сільська ТГ

Недобоївська сільська ТГ

Неполоковецька селищна ТГ

Тереблеченська сільська ТГ

Красноїльська селищна ТГ

Чудейська сільська ТГ

Берегометська селищна ТГ

Селятинська сільська ТГ

Мамалигівська сільська ТГ

Магальська сільська ТГ

Ставчанська сільська ТГ

Вашковецька сільська ТГ

Путильська селищна ТГ

Клішковецька сільська ТГ

Топорівська сільська ТГ

Сторожинецька міська ТГ

Герцаївська міська ТГ

Сучевенська сільська ТГ

Петровецька сільська ТГ

Кам’янецька сільська ТГ

Новоселицька міська ТГ

Хотинська міська ТГ

Острицька сільська ТГ

Кіцманська міська ТГ

Лівинецька сільська ТГ

Брусницька сільська ТГ

Чернівецька міська ТГ

Усть-Путильська сільська ТГ

Банилівська сільська ТГ

Мамаївська сільська ТГ

Глибоцька селищна ТГ

Веренчанська сільська ТГ

Заставнівська міська ТГ

Тарашанська сільська ТГ

Вашківецька міська ТГ

Вижницька міська ТГ

Кельменецька селищна ТГ

Сокирянська міська ТГ

Горішньошеровецька сільська ТГ

Кадубовецька сільська ТГ

Конятинська сільська ТГ

Новодністровська міська ТГ

Юрковецька сільська ТГ

Чагорська сільська ТГ

Вікнянська сільська ТГ

По області 

16,1%
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Не досягнуто рівня І кварталу 2021 року по таких ТГ: Боянській на 933,5 

тис. грн, Волоківській – на 858,4 тис. грн сільських, Кострижівській селищній - 

на 728,2 тис. грн, Великокучурівській – на 668,9 тис. грн, Рукшинській – на 466 

тис. грн, Ванчиковецькій – на 154,3 тис. грн, Карапчівській – на 125,2 тис. грн, 

Недобоївській – на 114,3 тис. грн, Кам’янській – на 110,3 тис. грн, 

Тереблеченській – на 5,6 тис. грн сільських, Неполоковецькій– на 22,9 тис. грн, 

та  Красноїльській селищних – на 2,9 тис. гривень. 

 

 

 

Структура надходжень основних видів платежів до загального фонду 

місцевих бюджетів області за І квартал 2022 року (у відсотках) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основну питому вагу в надходженнях доходів до загального фонду 

місцевих бюджетів області, як і в усі роки, займає податок на доходи фізичних 

осіб – 67%. Серед основних видів надходжень загального фонду: єдиний податок 

становить 15% , плата за землю – 7%, акцизний податок – 4%, плата за надання 

адміністративних послуг – 2%. 

 

➢ В розрізі основних доходних джерел до загального фонду місцевих 

бюджетів за І квартал 2022 року надійшло: 

Податок на 
доходи фізичних 
осіб; 724,2; 67%

Плата за землю; 
73,7; 7%

Єдиний податок; 
163,1; 15%

Плата за надання 
адміністративних 

послуг; 16,7; 2%

Акцизний 
податок; 48,2; 

4%

Інші ; 59,2; 5%
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✓ податку на доходи фізичних осібу сумі 724,2 млн грн, що становить  

103,9% (+27,4 млн грн) до планових показників та на 146,9 млн грн  або на 25,4% 

більше, ніж за І квартал 2021 року. 

Не забезпечено виконання плану, затвердженого місцевими радами по 

бюджетах Сторожинецької, Кіцманської, Герцаївської і Чернівецької міських ТГ, 

Красноїльської селищної, Рукшинської, Чудейської, Мамаївської, 

Ванчиковецької, Карапчівської, Боянської і Топорівської сільських 

територіальних громад.  

В структурі надходжень загального фонду місцевих бюджетів області 

місцеві податки  займають 23%, надійшло в сумі 250,2 млн грн, що становить 

97,8% (-5,6 млн грн) до плану та на 8,8 млн грн або на 3,6% більше надходжень 

ніж за І квартал 2021 року. 

 

Структура місцевих податків за І квартал 2022 року 

(млн грн, відсотки) 

 

Збір за місця 

для 

паркування 
транспортних 

засобів; 0,6; 
0%

Податок на 

нерухоме 

майно, 
відмінне від 

земельної 
ділянки; 12,3; 

5%
Плата за 

землю; 73,7; 

30%

Транспортний 

податок; 0,3; 

0%Туристичний 

збір; 0,2; 0%
Єдиний 

податок; 163,1; 

65%

 
✓     Єдиного податку мобілізовано в сумі 163,1 млн грн або 102,2% (3,5 

млн грн) до плану та на 20,2 млн грн (14,1%) більше минулорічних надходжень. 

✓ Плати за землю за звітний період надійшло в сумі 73,7 млн грн, що 

становить 85,8% (-12,2 млн грн) до плану та на 13,2 млн грн або на 15,2% менше 

надходжень ніж за І квартал 2021 року. 

✓ До складу податку на майно також надійшов податок на нерухоме 

майно, відмінного від земельної ділянки в сумі 12,3 млн грн (+2,3 млн грн або 

+30,8% до плану, та  +1,7 млн грн, 15,6% до минулого року) та транспортний 
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податок – 0,3 млн грн (+ 0,3 млн грн у 2,6 рази до плану та -0,1 млн грн порівняно 

з відповідним періодом минулого року). 

✓ Збору за місця для паркування транспортних засобів надійшло в сумі 

0,6 млн грн (+0,2 млн грн, +44,7% порівняно з відповідним періодом минулого 

року), туристичного збору – 0,2 млн грн (+31,8 тис. грн, +15,2% до І кварталу 

2021 року). 

✓ Акцизного податку – 48,2 млн грн, що на 8,3 млн грн менше надходжень, 

ніж за І квартал 2021 року, в т.ч.: 

акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів (алкогольні та тютюнові вироби) – 26,2 млн грн та на 

0,1 млн грн (+0,5%) більше, порівняно з відповідним періодом минулого року. 

акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних 

товарів (пальне) – 17 млн грн та на 6,5 млн грн (-27,7%) менше, порівняно з 

відповідним періодом минулого року. 

акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) – 5  

млн грн та на 1,9 млн грн (-27,7%) менше, порівняно з відповідним періодом 

минулого року. 

✓ плати за надання адміністративних послуг (8 видів ліцензій, плата за 

надання інших адміністративних послуг; адміністративні збори за проведення 

державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань і за державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень; плата за державну реєстрацію (крім адміністративного 

збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань); плата за скорочення термінів надання 

послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, 

пов'язаних з такою державною реєстрацією – у сумі 16,7 млн грн, що на 1,3 млн 

грн (+8,6%) більше, порівняно з відповідним періодом минулого року. 

✓ від орендної плати за користування майном комунальної власності – 12,1 

млн грн, що на 2,6 млн грн (+27,1%) більше надходжень  аналогічного періоду 

попереднього року; 

✓ рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів – 11,8 

млн грн, у тому числі: рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів 

– 8,5 млн грн, рентної плати за спеціальне використання води – 1,4 млн грн, 

рентної плати за користування надрами – 1,9 млн грн. Порівняно з 

минулорічними надходження зменшились на 1,1 млн грн або на 8,6%, за рахунок 

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів на 1,7 млн грн;  

✓ податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки – 9,6 

млн грн, що на 0,9 млн грн більше планових показників (виконання 110,5%) та на 

0,1 млн грн (0,7%) більше, порівняно з відповідним періодом минулого року; 

✓ плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 2 

млн грн, що на 1,2 млн грн  менше, порівняно з відповідним періодом минулого 

року. 
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До спеціального фонду місцевих бюджетів надійшло доходів у сумі 114 

млн грн, що на 49,4 млн грн або в 1,8 рази більше, ніж за І квартал 2021 року. З 

них до бюджету розвитку надійшло 63,6 млн грн або 56% від загальної суми 

надходжень до спеціального фонду, що на 47,9 млн грн або в 4 рази більше 

надходжень порівняно з відповідним періодом минулого року. 

В розрізі основних платежів до спеціального фонду місцевих бюджетів 

надійшло: 

- власних надходжень бюджетних установ – 46,8 млн грн, що на 2,7 млн грн 

або на 6,1% більше, ніж за відповідний період минулого року;  

- коштів від продажу землі – 23,9 млн грн, що на 13,6 млн грн або в 2,3 рази 

більше порівняно з аналогічним періодом попереднього року; 

- цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування – 1,9 млн 

грн, в т.ч. до бюджету Чернівецької міської ТГ – 1,1 млн грн (58% усіх 

надходжень); 

- екологічного податку – 1,1 млн грн, що на 15,4 тис. грн (+1,4%) більше, 

порівняно з відповідним періодом минулого року; 

- грошових стягнень за шкоду, заподіяну  порушенням законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої 

діяльності – 0,2 млн грн, що на 0,1 млн. грн менше надходжень порівняно з 

відповідним періодом минулого року. 
 

Податковий борг  

За даними Головного управління Державної податкової служби у 

Чернівецькій області, податковий борг до зведеного бюджету за платежами, що 

контролюються податковими органами (з урахуванням пені та штрафних 

санкцій), станом на 1 квітня 2022 року становить 427,1 млн грн, що більше на 59,6 

млн грн, ніж на 1 березня 2022 року та на 69,8 млн грн більше, ніж на 1 січня 2022 

року. 

Станом на 01.04.2022 податковий борг до: 

- державного бюджету становив 249,6 млн грн, що більше на 40,6 млн грн, 

ніж на 1 березня 2022 року та на 39,1 млн грн, ніж на 1 січня 2022 року; 

- місцевих бюджетів – 177,5 млн грн (41,6% від загального обсягу боргу), 

що більше на 19 млн грн, ніж на 01.03.2022 та на 30,7 млн грн, ніж на 01.01.2022. 
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Дані про податковий борг по платежах до зведеного бюджету області з 

урахуванням пені та боргу по банкрутах (млн грн) 

 

З метою погашення податкового боргу територіальними органами  ДПС 

області протягом І кварталу 2022 року було вжито ряд заходів, передбачених 

чинним законодавством, що дало змогу спрямувати грошовими коштами до 

зведеного бюджету 6 млн гривень.  

У січні-березні ц.р., за наслідками контрольно-перевірочної роботи, 

податковим аудитом донараховано 31,8 млн грн узгоджених сум грошових 

зобов’язань. 

357,3 356,4
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2. Виконання видаткової частини місцевих бюджетів області 
 

Виконання видаткової частини загального та спеціального фондів місцевих 

бюджетів за І квартал 2022 року становить 2 027,3 млн грн, або 19,6% до 

планових показників, затверджених річним розписом на 2022 рік, в тому числі по: 

- загальному фонду – 1 973,7 млн грн (21,5%); 

- спеціальному – 53,7 млн грн (4,7 %). 
 

 

Обсяг видатків місцевих бюджетів області  

за І квартал 2021-2022 років (млн грн, %) 

 

1 613,1

98,3

1 973,7

53,7

0,0

500,0

1 000,0

1 500,0

2 000,0

2 500,0

І квартал 2021 р І квартал 2022 р

Загальний фонд Спеціальний фонд

1
7

1
1

,4
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0
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,3
360,6; 22,4%

-44,6; -45,4%

 
 

Загальний обсяг видатків місцевих бюджетів області в порівнянні з 

відповідним періодом 2021 року збільшився на 315,9 млн грн, або на 18,4%. 

 

       315,9; 18,4% 
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Структура видатків місцевих бюджетів за І квартал  2022 року 

за кодами економічної класифікації (2 027,3 млн грн) 

(в порівняні з відповідним періодом 2021 року) 

 

(млн.грн.,% )

Капітальні 

видатки; 19,4; 

1,0%

Виплати 

населенню 

допомог та 

пільг; 38,1; 

1,9%
Заробітна 

плата з 

нарахуваннями; 

1402,6; 69,2%

Продукти 

харчування; 

27,1; 1,3%

Медикаменти; 

1,3; 0,1%

Інші видатки; 

400,4; 19,8%

Оплата 

комунальних 

послуг; 138,4; 

6,8%

(+148,9; +11,9%)

(+56,0; +68,0%)

(+0,3; +30%)

(+1,4; +5,4%)

(+11,7; +44,3%)
(-22,7; -53,9%)

(+120,3; +42,9%)

 
Найбільшу питому вагу у видатках місцевих бюджетів займають оплата 

праці працівників бюджетних установ – 69,2% та інші видатки (в т.ч. на охорону 

здоров’я) – 19,8%. 

 

Структура видатків місцевих бюджетів за І квартал  2022 року в розрізі 

галузей бюджету (2 027,3 млн грн) 

 (в порівняні з відповідним періодом 2021 року) 

 

(млн.грн.,% )

Освіта; 1317,5; 

65,0%

Інші видатки; 

464,1; 22,9%

Культура; 67,8; 

3,3%

Соціальний 

захист; 85,2; 

4,2%

Охорона 

здоров"я; 92,6; 

4,6%
(+15,8; +22,8%)

(+114,4; 

+32,7%)

(+15,5; +20,1%)

(+7,2; +11,9%)

(+162,8; +14,1%)
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У структурі видатків місцевих бюджетів переважають видатки на 

фінансування закладів освіти – 65,0%, які становили 1317,5 млн грн та зросли 

порівняно з минулим роком на 14,1%. 

 

3. Щодо обсягу видатків спрямованих з місцевих бюджетів Чернівецької 

області на територіальну оборону за І квартал 2022 року 

 

Згідно інформацій, наданих фінансовими органами районних державних 

адміністрацій та територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області, від 

початку збройної агресії російської федерації проти України станом на 01.04.2022 

в бюджетах територіальних громад області передбачено асигнування на заходи 

територіальної оборони в загальній сумі 17,3 млн грн,  у тому числі: 

- у вигляді субвенції обласному бюджету – 8,4 млн грн, з яких фактично 

профінансовано 8,3 млн грн або 98,6 % від передбачених коштів; 

- у вигляді видатків з бюджету громади – 8,9 млн грн, з яких здійснені 

касові видатки у сумі 3,5 млн. грн або 39,5 % від передбачених коштів. 

Видатки на територіальну оборону заплановані бюджетами Чернівецького 

району та 25 територіальних громад області. 
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Видатки територіальних громад області 

на потреби територіальної оборони (тис. грн)  

(виконання запланованих видатків на територіальну оборону, %) 
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Кошти, передбачені територіальними громадами на видатки територіальної 

оборони, використані на придбання паливно-мастильних матеріалів (бензин, 

дизельне паливо), матеріальних цінностей (генераторів бензинових, військового 

одягу, комп’ютерної техніки, засобів зв’язку тощо), медикаментів, продуктів 

харчування.   

 

4. Щодо короткотермінових позик 

 

Протягом січня-березня 2022 року в органах Державного казначейства для 

покриття тимчасових касових розривів, що виникають у процесі виконання 

бюджету по загальному фонду місцевими бюджетами області одержано 

короткотермінових безвідсоткових позик в сумі 6,2 млн гривень. 

Позики отримала Новодністровська міська територіальна громада – 6,2 млн 

грн (2 позики). 

Станом на 01.04.2022 всі позики погашено в повному обсязі. 

Станом на 01.04.2022 по середньострокових позиках, одержаних в 2010-

2013 роках, залишилась непогашена заборгованість в сумі 58,4 млн грн. З них 

найбільша питома вага припадає на Чернівецький міський бюджет – 41,9 млн грн 

(71,7%), обласний бюджет – 8,2 млн грн (14,0%).  

 

5. Залишки на  рахунках місцевих бюджетів 

та бюджетних установ 

 
Станом на 01 квітня 2022 року на рахунках місцевих бюджетів та 

бюджетних установ залишки грошових коштів становили 1 023,6 млн грн, з них 

загального фонду – 753,9 млн грн, спеціального – 269,7 млн грн. 
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Залишки коштів на рахунках загального та спеціального фондів в розрізі 

бюджетів на 01.04.2022 

млн грн 

 

166,7

102,6

0,9 6,5
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160,6

753,9
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0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

1 000,0

Обласний бюджет Районні бюджети Бюджети теріторіальних громад Всього по області
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По загальному фонду залишки на 01.04.2022 склали 753,9 млн грн, що 

більше на 139,8 млн грн в порівнянні з початком року, та менше на 197,2 млн грн 

в порівняні з відповідним періодом минулого року. Найбільша питома вага 

залишків коштів загального фонду бюджету області припадає на бюджет 

Чернівецької міської територіальної громади (179,8 млн грн або 23,8 % від їх 

загального обсягу). 

На рахунках спеціального фонду залишки коштів місцевих бюджетів та 

бюджетних установ на 01.04.2022 склали 269,7 млн грн, що на 114,3 млн грн 

більше в порівнянні з початком року, та  менше на 17,7 млн грн в порівняні з з 

відповідним періодом минулого року. Найбільший залишок коштів спеціального 

фонду утворився на рахунках обласного бюджету – 102,6 млн грн або 38,0 %. 

 

6. Стан розподілу вільних залишків місцевих бюджетів Чернівецької області 

за І квартал 2022 року 

 
Станом на 01 квітня 2022 року територіальні громади здійснили розподіл 

вільних залишків коштів загального фонду, який утворився станом на 01 січня 

2022 року на загальну суму 303,7 млн грн або 63,6 % загального залишку коштів, 

у тому числі: 

- залишок коштів місцевих бюджетів (без урахування залишків коштів 

освітньої та медичної субвенції) – 256,5 млн грн або 70,5 %; 

- залишок коштів освітньої субвенції – 32,3 млн грн або 36,4 %; 

- залишок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку – 14,9 млн грн або 60,1 %.  
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Структура розподілу вільного залишку коштів  

(власні надходження)  

бюджетами територіальних громад за І квартал 2022 року, % 
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За результатами аналізу із розподілених вільних залишків коштів (власні 

надходження), лише 36,3 млн грн або 14,3 % спрямовано на забезпечення потреби 

в захищених статтях видатків. Решту коштів – 219,9 млн грн або 85,7 % 

спрямовано на інші поточні та капітальні видатки.  

14-ть територіальних громад та районними бюджетами області 

розподілили повністю вільні залишки коштів (без врахування залишків коштів 

освітньої та медичної субвенцій), що утворилися станом на 01 січня 2022 року. 
 

  

7. Стан заборгованості  по місцевих бюджетах області  

станом на 1 квітня 2022 року 

 

Загальний обсяг дебіторської заборгованості бюджетних установ області 

порівняно з початком року (01.01.2022 – 46,0 млн. грн.) зменшився на 25,5 млн. 

грн. і станом на 01.04.2022 склав 20,5 млн. грн., в тому числі по: 

- загальному фонду порівняно з початком року (01.01.2022 – 27,9 млн. грн.) 

зменшився на 26,2 млн. грн. і станом на 01.04.2022 склав 1,7 млн. грн.;  

- спеціальному фонду порівняно з початком року (01.01.2022 – 18,1 млн. 

грн.) збільшився на 0,7 млн. грн. і станом на 01.04.2022 склав 18,8 млн. грн., в 

тому числі: по поточних видатках – 0,2 млн. грн., капітальних  – 5,6 млн. грн.; по 

доходах – 13,0 млн. грн. 

Обсяг кредиторської заборгованості бюджетних установ області порівняно з 

початком року (01.01.2022 – 24,5 млн. грн.) збільшився на 71,9 млн. грн. і станом 

на 01.04.2022 склав 96,4 млн. грн., в тому числі по: 

- загальному фонду збільшився на 44,4 млн. грн. і станом на 01.04.2022 

склав 55,0 млн. грн. 

- спеціальному фонду збільшився на 27,5 млн. грн. і станом на 01.04.2022 

склав 41,4 млн. грн., в тому числі по видатках – 34,0 млн. грн., по доходах – 7,4 

млн. грн.  

Із загальної суми кредиторської заборгованості 73,1 млн.грн. (75,8%) – це 

заборгованість, термін оплати якої не настав. 

Станом на 01.04.2022 прострочена кредиторська заборгованість по 

заробітній платі з нарахуваннями відсутня. 

 


