
ПРОГНОЗ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2022 – 2024 РОКИ
ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ                                            
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ



МЕТА ПРОГНОЗУ НА 2022 – 2024 РОКИ

 забезпечення взаємозв’язку між стратегічними цілями та ресурсними 
можливостями бюджету

 підвищення прозорості, передбачуваності, послідовності та 
результативності бюджетної політики у середньостроковій перспективі



ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ 

НА СЕРЕДНЬОСТРОКОВУ ПЕРСПЕКТИВУ

 використання бюджету як ефективного інструменту впливу на регіональну 
соціальну та економічну політику для досягнення цілей стратегічного розвитку 
області

 забезпечення надання учасниками бюджетного процесу якісних соціальних, 
гуманітарних та інших публічних послуг населенню

 підвищення ефективності та результативності використання бюджетних 
ресурсів, посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету

 забезпечення якісного бюджетного планування усіма учасниками бюджетного 
процесу

 підвищення відповідальності учасників бюджетного процесу за використання 
бюджетних коштів та реалізацію бюджетних та цільових програм



ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 підвищення ефективного та результативного використання бюджетних 
ресурсів, надання якісних соціальних, гуманітарних та інших публічних послуг 
населенню

 ефективна та результативна реалізація державних та регіональних програм

 сприяння у соціальному та економічному розвитку області



РИЗИКИ НЕВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ПРОГНОЗУ

 від’ємне відхилення фактичних макроекономічних показників та показників 
соціально-економічного розвитку області від прогнозованих

 зміни в бюджетному та податковому законодавстві

 невиконання дохідної частини внаслідок обмежувальних заходів у зв’язку з 
поширенням COVID-19 та/або обставин непереборної сили

 визначення міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, базова дотація, 
додаткові дотації та ін.) в обсягах, що не забезпечують фінансування установ та 
програм на належному рівні



ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2022 – 2024 РОКИ

2020 

(звіт)

2021 

(очікувані)

2022 

(прогноз)

2023 

(прогноз)

2024 

(прогноз)

Валовий регіональний продукт 

(розрахунковий), млн гривень
93 800 104 600 118 200 134 160 152 940

Обсяг реалізованої промислової 

продукції (товарів, послуг), млн гривень
47 069 49 834 53 323 57 589 62 772

Обсяг прямих іноземних інвестицій 

наростаючим підсумком з початку 

інвестування, млн доларів США

320 344 369 402 426

Обсяг експорту товарів та послуг, 

млн доларів США
762 816 886 964 1 052

Середньомісячна номінальна заробітна 

плата штатних працівників, гривень
9 571 11 150 12 600 14 170 15 750



ПРОГНОЗ ДОХОДІВ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ

млн гривень

1 652 1 773 1 859

1 679
1 767 1 828

2022 (прогноз) 2023 (прогноз) 2024 (прогноз)

власні доходи трансферти з державного бюджету

3 331
3 540

3 687



ДОХОДИ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ БЕЗ УРАХУВАННЯ 

ТРАНСФЕРТІВ

млн гривень

1 270
1 439 1 549 1 624

201

213
224

235

2021 (план) 2022 (прогноз) 2023 (прогноз) 2024 (прогноз)

загальний фонд спеціальний фонд

1 652
1 773

1 471

1 859



МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА 2022 – 2024

6 000
6 500 6 500 6 700

7 176
7 665

01.01.2021 01.12.2021 01.01.2022 01.10.2022 01.01.2023 01.01.2024

гривень на місяць



ОСВІТА 2022 – 2024 

3 816 млн грн                            
(2022 – 2024)

 зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти

 реалізація концепції «Нова українська школа»

 створення умов для інклюзивного навчання дітей з 
особливими освітніми потребами

 впровадження в освітній процес інноваційних корекційних 
методик

 підготовка робітничих кадрів відповідно до потреб ринку 
праці

 підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів 
освіти

 поглиблення та розширення науково-методичної, пошуково-
дослідницької роботи учасників освітнього процесу

969

1169 1186
1278

1352

2020 рік (звіт) 2021 рік 
(затверджено)

2022 рік 
(прогноз)

2023 рік 
(прогноз)

2024 рік 
(прогноз)



ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 2022 – 2024 

219 млн грн              
(2022 – 2024)

 забезпечення безперебійної роботи комунальних 
медичних закладів та підприємств

 забезпечення надання якісної високоспеціалізованої 
медичної допомоги

 підвищення ефективності та якості надання екстреної 
медичної допомоги населенню області

 недопущення критичного поширення на території 
області коронавірусної інфекції, проведення 
профілактичних щеплень

 медична, психологічна, професійна реабілітація та 
соціальної адаптації учасників АТО та громадян, які 
прибувають з тимчасово окупованої території

71

73

75

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)



СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

2022 – 2024 

1 165 млн грн                   
(2022 – 2024)

 забезпечення соціальними послугами в дитячих 
будинках-інтернатах, пансіонатах для громадян 
похилого віку та осіб з інвалідністю

 соціальна підтримка сімей, дітей та молоді, вразливих 
категорій населення

 забезпечення окремих категорій населення житловими 
приміщеннями, придбання житла та приміщень для 
розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених 
до сімейних, підтримка малих групових будинків та 
забезпечення житлом дітей сиріт

 соціальний захист членів сімей загиблих або померлих, 
зниклих безвісті учасників АТО/ООС та родин Героїв 
Небесної Сотні

287

341
363

390
412

2020 рік (звіт) 2021 рік 
(затверджено)

2022 рік 
(прогноз)

2023 рік 
(прогноз)

2024 рік 
(прогноз)



КУЛЬТУРА, МИСТЕЦТВО І ТУРИЗМ 2022 – 2024 

406 млн грн                         
(2022 – 2024)

 забезпечення громадянам доступності до усіх видів 
культурних послуг, культурної діяльності 

 відродження і розвиток культури української нації

 розвиток та модернізація туристичної інфраструктури

 розвиток усіх видів професійного та аматорського
мистецтва, художньої творчості, організація культурного 
дозвілля населення

 просування регіонального туристичного бренду

106

119
127

136
143

2020 рік (звіт) 2021 рік 
(затверджено)

2022 рік 
(прогноз)

2023 рік 
(прогноз)

2024 рік 
(прогноз)



ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 2022 – 2024 

334 млн грн                      
(2022 – 2024)

 надання якісних фізкультурно-спортивних послуг

 підтримка та розвиток олімпійського, не олімпійського, 
параолімпійського та дефлімпійського руху

 популяризація здорового способу життя та подолання 
суспільної байдужості до здоров’я населення

 підвищення ефективності фізичної підготовки молоді

84

96
104

112
118

2020 рік (звіт) 2021 рік 
(затверджено)

2022 рік 
(прогноз)

2023 рік 
(прогноз)

2024 рік 
(прогноз)



! ДАНИЙ ПРОГНОЗ ФОРМУЄ ЗАГАЛЬНИЙ ВЕКТОР БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ І Є КОНЦЕПТУАЛЬНИМ 

ОРІЄНТИРОМ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ПРОЄКТУ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ НА 2022 РІК. 

ВОДНОЧАС, ОСТАТОЧНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТУ НАСТУПНОГО РОКУ БАЗУВАТИМУТЬСЯ НА ПОКАЗНИКАХ, 

ЯКІ БУДУТЬ ПОКЛАДЕНІ В ОСНОВУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ, ДЕТАЛЬНИХ РОЗРАХУНКАХ ОБСЯГІВ ДОХОДІВ І 

ВИДАТКІВ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ (З УРАХУВАННЯМ АКТУАЛЬНИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ), ПРІОРИТЕТАХ 

РОЗВИТКУ ВІДПОВІДНИХ ГАЛУЗЕЙ ТА НЕОБХІДНОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИДАТКІВ Й ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

₴


