Інформаційно-аналітична довідка
Житомирської області
про виконання місцевих бюджетів
Житомирської області
за 2021 рік

СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Загальна
чисельність

1,19

млн осіб

Фонд
оплати
праці

Середня
зарплата

28,1

11,6

млрд ₴

-14,9 тис

тис ₴

Обсяг
реалізованої
продукції

54,5

млрд ₴

+2,05 тис ₴

15 місце

14 місце

19 місце

Капітальні
інвестиції

6,07

млрд ₴
138,7 %

15 місце

12 місце

ЗРОСТАННЯ ( в порівнянні з відповідним періодом минулого року)
Індекси

січеньгрудень
2021 року

ІНДЕКС
УКРАЇНА

121,4%

111,5%

110,0%

120,9%

110,5%

5 місце

10 місце

8 місце

106,7

98,0%

114,2%

109,0%

101,1%

105,1%

110,7%

5 місце

15 місце

8 місце

Загальний обсяг
проведених видатків
Загальний фонд
12323,6 млн грн
(78,9%)
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Спеціальний
фонд
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(21,1%)

Приріст фактичних надходжень
податків та зборів Житомирської області
за 2021 рік
До загального фонду місцевих бюджетів Житомирської області у 2021
році надійшло 8863,5 млн грн, що становить 103,5% від річного обсягу
надходжень, затвердженого місцевими радами.
Надходження збільшились порівняно з 2020 роком на 18,9%
(+ 1405,9 млн грн).
Основна частка доходів місцевих бюджетів формується за рахунок
податку на доходи фізичних осіб, його надходження за 2021 рік склали
5813,3 млн грн або 65,6% від суми доходів загального фонду. У порівнянні з
минулим роком, надходження податку зросли на 1001,8 млн грн, або на 20,8%.
Загалом, по 34 територіальних громадах приріст надходжень ПДФО вищий, ніж
середній показник по області(+20,8%). Найвищий приріст ПДФО за 2021 рік
порівняно з 2020 роком зафіксовано у Піщівській (+60,9%), Вчорайшенській
(+60,7%) та Старосілецькій (+51,8%) сільських радах. Найнижчі темпи
зростання
в
Андрушківській
(+4,4%),
Волицькій
(+4,5%)
та
Вільшанській (+7,3%) сільських радах. Водночас, спад надходжень
зафіксовано у Краснопільській (-0,3%) сільській раді.

+ 1001,8 млн грн
120,8 %

Плата за землю. Протягом 2021 року місцевими бюджетами було отримано
земельного податку та орендної плати у розмірі 734,8 млн грн, що на 8,8% або на
59,6 млн грн більше від надходжень, отриманих у 2020 році. Найвищий показник
приросту досягнуто в наступних територіальних громадах: Словечанській (+79,4%),
Стриївській (+58,9%) та Горщиківській (+53,1%) сільських радах. Водночас, спад
надходжень зафіксовано у 14 територіальних громадах, значний - у Вишевицькій
(-21,1%), Гладковицькій (-13,6%) сільських та у Малинській міській (-18,7%) радах.

+ 59,6 млн грн
108,8 %

Єдиний податок. У 2021 році місцеві бюджети отримали 1080,9 млн грн
єдиного податку, що на 22,0%, або на 195,2 млн грн перевищує надходження 2020
року і становить 12,2% від суми усіх доходів загального фонду місцевих бюджетів.
Порівняно із середнім приростом єдиного податку по області (+22,0%) у 26
територіальних громадах зафіксовано вищі темпи його зростання. Найвищий приріст
отримано у Вишевицькій (+73,7%), Харитонівській (+46,9%) та Горщиківській
(+46,1%) сільських радах. Водночас, надходження єдиного податку зменшились у
Потіївській (-14,8%) та Високівській (-1,1%) сільських та Городницькій (-5,9%) і
Миропільській (-1,3%) селищних радах.

+ 195,2 млн грн
122,0%

Залишки коштів місцевих
бюджетів
на казначейських рахунках

Надходження відсотків банків
за користування тимчасово
вільними бюджетними
коштами

Загальний фонд
990,6 млн грн
28,4 млн грн
Спеціальний фонд
564,5 млн грн
ТРАНСФЕРТИ
За 2021 рік місцеві бюджети Житомирської області одержали з
державного бюджету:

Базову
дотацію

480,7 млн грн

Додаткова дотація з державного
бюджету місцевим бюджетам на
проведення розрахунків протягом
опалювального періоду за комунальні
послуги та енергоносії

4,3 млн грн

Освітню
субвенцію

Додаткову дотацію на
утримання закладів
освіти та охорони
здоров’я

3707,0 млн грн

225,0 млн грн

Субвенцію на
соціально-економічний
розвиток

204,6 млн грн

Субвенцію на будівництво,
ремонт
та реконструкцію доріг
загального користування

1353,0 млн грн

До державного бюджету перераховано 196,7 млн грн реверсної дотації.

Виконання доходів обласного бюджету
за 2021 рік
У 2021 році надходження власних доходів загального фонду
обласного бюджету зросли на +252,4 млн грн (+22,2%) порівняно з минулим
роком (з 1134,3 млн грн до 1386,7 млн грн).
Надходження податку на доходи фізичних осіб за 2021 рік склали 1162,7
млн грн, що на 200,4 млн грн або на 20,8% більше попереднього року.

+ 200,4 млн грн
120,8 %

У 2021 році обласний бюджет отримав податку на прибуток
підприємств 91,2 млн грн, що на 33,1%, або на 22,7 млн грн перевищує
надходження 2020 року.

68,5

Протягом 2021 року було отримано ресурсних платежів у розмірі
63,7 млн грн (з них: рентної плати за спеціальне використання води – 9,7 млн
грн та рентної плати за користування надрами –54,0 млн грн), що на 32,6% або
на 15,7 млн грн більше від надходжень, отриманих у 2020 році.

Надходження плати за надання адміністративних послуг за 2021 рік
склали 30,5 млн грн, що на 1,1 млн грн або на 3,9% більше надходжень 2020 року.
З цієї суми плата за ліцензії на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв та
тютюнових виробів складає 27,6 млн грн.

У 2021 році обласний бюджет одержав з державного бюджету
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