Інформаційна довідка
щодо розміщення місцевими бюджетами Житомирської області коштів
на вкладних (депозитних) рахунках у банках станом на 01.10.2021
За даними Державної казначейської служби України на вкладних
(депозитних) рахунках у банках станом на 01.10.2021 розміщено
549,5 млн грн (у т. ч. загальний фонд – 426,8 млн грн, спеціальний –
122,7 млн грн) коштів місцевих бюджетів області, у тому числі на рахунках:
обласного бюджету – 148,0 млн грн; бюджетів територіальних громад –
401,5 млрд грн (14 громад).
У порівнянні з 01.09.2021 станом на 1 жовтня 2021 року обсяг коштів на
депозитах збільшився на 12,7 млн грн, або на 2,4%, у тому числі: кошти
загального фонду збільшилися на 8,3 млн грн (+2,0%), спеціального – на
4,4 млн грн (+3,7%).
Найбільший обсяг коштів на депозитах обліковується у наступних
територіальних громадах:
 Житомирська – 174,8 млн грн (31,6% від загального обсягу депозитів
усіх місцевих бюджетів області);
 Коростенська – 61,8 млн грн (11,2%);
 Новоград-Волинська – 53,4 млн грн (9,7%);
 Бердичівська – 20,0 млн грн (3,6%).

Інформація щодо розміщення коштів бюджетів органів
місцевого самоврядування на депозитних рахунках, млн грн
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Розмір відсоткової ставки, за якою місцеві бюджети розміщують кошти,
коливається в межах від 5,7% до 7,0%.
Станом на 01.10.2021 серед банківських установ найбільше коштів
місцевими бюджетами розміщено в ПАТ «АБ Укргазбанк» – 291,5 млрд грн
(53,0% від загальної суми депозитів).
Обсяги коштів, розміщені в банківських установах
Найменування банку

ПАТ «АБ УКРГАЗБАНК»
ПАТ «УКРЕКСІМБАНК»
ПАТ «ОЩАДБАНК»
Разом

Обсяг депозитів,
млн грн

291,5
230,6
27,4
549,5

Частка
депозитів у
загальному
обсязі
53,0%
42,0%
5,0%
100,0%

Інформація
щодо розміщення місцевими бюджетами коштів
у банківських установах станом на 01.10.2021

Ефективне використання тимчасово вільних бюджетних коштів шляхом
розміщення їх на депозитних рахунках дало змогу залучити до місцевих
бюджетів 20,4 млн грн у вигляді відсотків. Найбільші суми отримані: обласним
бюджетом – 6,5 млн грн, бюджетом Житомирської громади – 6,2 млн грн,
бюджетом Новоград-Волинської громади – 2,2 млн грн та бюджетом
Коростенської громади – 1,5 млн грн. При цьому, всі заплановані видатки з
місцевих бюджетів проведені вчасно та у повному обсязі.

