ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ О БЛА СН О Ї Д ЕРЖ А В Н О Ї А Д М ІН ІСТРА Ц ІЇ

/з оз'ло/ї № м і
Про підсумки роботи місцевих
органів влади щодо забезпечення
виконання місцевих бюджетів
області за І квартал 2017 року

Завдяки скоординованій організації роботи щ одо забезпечення повноти
мобілізації податків і зборів до місцевих бю дж етів у І кварталі поточного року
в області забезпечено виконання дохідної частини місцевих бю джетів.
Так, до загального фонду місцевих бюджетів області за січень — березень
2017 року надійшло 777,9 млн грн податків і зборів, що становить 119,9 відсотка
до планів, затверджених місцевими органами влади на цей період. Понад план
отримано 129,2 млн грн. Виконання взятих на себе зобов’язань по наповненню
дохідної частини загального фонду забезпечено всіма зведеними бюджетами міст
обласного значення і районів, обласним бюджетом та бюджетами об’єднаних
територіальних громад, крім бюджету Хрестівської сільської об’єднаної
територіальної громади, відсоток виконання по якому склав - 97,1, недоотримано
0,1 млн грн.
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на
46.5 відсотка, або на 247,0 млн грн.
Динаміка збільшення надходжень спостерігається по основних податках і
зборах, які зараховуються до місцевих бюджетів. Так, по податку на доходи
фізичних осіб досягнуто зростання надходжень проти минулого року на
52,9 відсотка, або на 150,0 млн грн, по єдиному податку - на 63,9 відсотка, або на
46,8 млн грн, по платі за землю —на 11,4 відсотка (9,3 млн грн).
До спеціального фонду місцевих бюджетів протягом І кварталу поточного
року надійшло 8,0 млн грн, що більше попереднього року на 5,0 млн грн, або на
62.5 відсотка. Планові показники виконані на 171,8 відсотка. Понад план отримано
5,4 млн грн.
Однак разом з позитивними результатами в цілому існують певні
недоопрацювання, недоліки за окремими позиціями, упущення в організації
роботи стосовно максимального забезпечення наповнення місцевих бюджетів.
Свідченням цьому, насамперед, є поступове скорочення помісячних темпів
приросту до минулого року основного бюджетоутворюючого платежу - податку
на доходи фізичних осіб, з 60,5 відсотка за підсумками січня до 52,9 відсотка за
підсумками січня - березня.
По 7-ми бюджетах темп зростання податку на доходи фізичних осіб нижчий
за середньообласний показник (52,9%), а бюджетом Каланчацької селищної

об єднаної територіальної громади взагалі допущено скорочення надходжень
податку на 0,4 відсотка.
Крім того, не виконав взяті зобов’язання по залученню податку на доходи
фізичних осіб бюджет Гладківської сільської об’єднаної територіальної громади,
яким недоотримано до плану 0,04 млн грн.
По платі за землю протягом І кварталу поточного року також
спостерігається зниження темпів росту надходжень проти минулого року з
55,0 відсотка за підсумками січня до 11,4 відсотка за підсумками січня —березня.
Допущено скорочення надходжень плати за землю у місті Херсон та Іванівському і
Каховському районах.
Не виконано планові показники по цьому платежу бюджетами міста Херсон,
Олешківського району та 3-х об’єднаних територіальних громад (Чаплинська,
Гладківська, Хрестівська). Зазначені бюджети недоотримали до плану 3,3 млн грн.
За І квартал 2017 року місцеві бюджети області отримали 79,7 млн грн
акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів, що на 25,8 млн грн (47,8%) перевищує надходження
відповідного періоду минулого року.
Завдяки спільним заходам місцевих органів влади та органів фіскальної
служби акцизний податок з кінцевих продажів станом на 01 січня 2017 року
надходив до всіх місцевих бюджетів області. У поточному році ситуація зі
справлянням акцизного податку з кінцевих продаж погіршилася. Станом на
01 квітня він не надходить до 15 місцевих бюджетів (у Бериславському,
Нижньосірогозькому, Верхньорогачицькому, Високопільському, Іванівському,
Генічеському, Горностаївському і Голопристанському районах).
Зазначене свідчить про недостатність здійснених заходів з боку місцевих
органів влади по справлянню акцизного податку з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.
За січень - березень 2017 року зріс на 3,2 відсотка податковий борг зі сплати
платежів до місцевих бюджетів і станом на 01 квітня поточного року складає
71.5 млн грн.
Так, податковий борг збільшився по єдиному податку - на 1,9 млн грн, платі
за землю - на 0,7 млн грн, податку на доходи фізичних осіб - на 0,2 млн грн.
Зростання недоїмки допущено у містах Херсон, Каховка, Нова Каховка та
8-ми районах області.
Областю отримано 100-відсотково з державного бюджету: базову дотацію,
додаткову дотацію на фінансування переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони здоров’я та субвенції: медичну, освітню, на
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, на
придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення
швидкої медичної допомоги, на придбання витратних матеріалів для закладів
охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії, на проведення
виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
На здійснення програм соціального захисту населення, які фінансуються за
рахунок субвенцій з державного бюджету, областю отримано 1101,0 млн грн, або
96.6 відсотка до плану.
Отриманий обсяг бюджетного фінансування дав змогу повністю
розрахуватись з одержувачами державних допомог сім ’ям з дітьми, а також пільг
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та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу, на що спрямовано 369,8 млн грн та
12,1 млн грн відповідно.
Фінансування пільг та субсидій населенню з оплати електроенергії,
природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення та квартирної
плати проведено в сумі 719,1 млн грн, що становить 98,2 відсотка до плану.
Крім того, на виплату соціальних допомог на дітей-сиріт та дітей, які
утримуються у будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, спрямовано
8,5 млн грн. Розрахунки проведено у повному обсязі.
За оперативними даними, рівень розрахунків бюджетних установ, що
фінансуються з місцевих бюджетів, за спожиті енергоносії та комунальні послуги
за січень - березень 2017 року склав 97,5 відсотка, у тому числі: за послуги
теплопостачання - 98,8 відсотка, водопостачання та водовідведення - 99,9,
електричну енергію - 98,0, природний газ - 95,4 відсотка.
Кредиторська заборгованість за спожиті енергоносії, термін оплати якої не
настав, станом на 01 квітня 2017 року склала 4257,4 тис. грн. Найбільші обсяги
заборгованості рахуються по бюджетних установах обласного підпорядкування
(3696,5 тис. грн) через недостатній обсяг коштів для їх оплати у зв'язку з
рівномірним розподілом видатків на енергоносії за рахунок додаткової дотації з
державного бюджету. Також зареєстровано кредиторську заборгованість по
бюджетних установах Іванівського (251,1 тис. грн) та Нововоронцовського
(395,7 тис. грн) районів.
Залишок невиплаченої заробітної плати, нарахованої за березень 2017 року
(термін виплати якої не настав), станом на 01 квітня поточного року склав
1,0 млн грн. Невиплачена заробітна плата обліковувалася по Високопільському —
0,6 млн грн, Іванівському - 0,3 млн грн та Скадовському - 0,1 млн грн районах.
Причиною утворення заборгованості по заробітній платі, як і по енергоносіях, є
недостатній обсяг коштів додаткової дотації з державного бюджету у зв’язку з іі
рівномірним розподілом.
Враховуючи зазначене, керуючись статтею 6, пунктом 3 частини першої
статті 13, пунктом 2 статті 16, пунктом 1 статті 18, пунктом 1 частини першої
статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації»:
1.
Головам районних держ авних адміністрацій, реком ендувати міськи
головам міст обласного значення та сільським і селищ ним головам о б ’єднаних
територіальних громад:
1.1. П роаналізувати результативність виконання у І кварталі 2017 року
заходів, спрям ованих на максимальну м обілізацію до місцевих бю дж етів
податків і зборів, та з метою досягнення еф ективності від впровадж ення таких
заходів, уточнити і доповнити їх, врахувавш и територіальні
ситуацію та
досягнення.
1.2. Вивчити причини несплати акцизного податку з реалізації су б ’єктами
господарю вання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, які здійсню ю ть
торгівлю на територіях м ісцевих рад району (міста), сільських і селищ них рад
о б ’єднаних територіальних громад.
1.3. Як і в попередні бюджетні періоди визначити основними напрямками в
організації роботи з наповнення доходів місцевих бюджетів:
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- легалізацію трудових відносин та заробітної плати;
- скорочення кількості підприємств, де заробітна плата виплачується нижче
законодавчо встановленого мінімуму;
- погаш ення податкового боргу зі сплати платежів до місцевих бюджетів.
1.4. Систематично проводити моніторинг надходжень податків і зборів у
розрізі бюджетів нижчого рівня та видів платежів.
1.5. Аналізувати усі випадки зниження надходжень у порівнянні з
відповідним періодом минулого року та вживати заходів щодо їх усунення.
1.6. З метою забезпечення проведення у повному обсязі розрахунків за
енергоносії та недопущення заборгованості з них ретельно проаналізувати стан
забезпеченості асигнуваннями цих видатків на 2017 рік по місцевих бюджетах усіх
рівнів, вжити заходів щодо забезпечення їх фінансовим ресурсом у повному
обсязі, своєчасного проведення тендерних процедур, встановити жорсткий
контроль за споживанням енергоносіїв у фізичних обсягах, не допускаючи
понаднормативних витрат.
1.7. До 01 червня 2017 року проаналізувати затверджені місцеві бюджети
всіх рівнів у частині дотримання законодавчих вимог стосовно першочергового
забезпечення необхідним фінансовим ресурсом видатків на оплату праці та
енергоносії та внести відповідним місцевим радам пропозиції щодо змін до цих
рішень.
1.8. Для забезпечення повної потреби в коштах на виплату заробітної плати з
нарахуваннями спрямовувати, в першу чергу, на покриття дефіциту
нерозподілений вільний залишок бюджетних коштів, який склався на рахунках
відповідних місцевих бюджетів станом на 01 січня 2017 року, та додатковий
фінансовий ресурс, отриманий у ході виконання місцевих бюджетів у 2017 році.
1.9. Вжити заходів щодо економного використання коштів, передбачених на
утримання бюджетних установ у 2017 році.
1.10. Про виконання завдань, визначених пунктом 1 цього розпорядження,
поінформувати Департамент фінансів обласної державної адміністрації до
05 січня 2018 року для узагальнення та інформування обласної державної
адміністрації до 15 січня 2018 року.
2. Рекомендувати начальнику Головного управління Державної фіскальної
служби в області Климу І.В.:
2.1. Активізувати роботу з платниками податків, які мають значні суми
боргу за податковими зобов’язаннями до місцевих бюджетів, щодо максимального
скорочення заборгованості.
2.2. У разі отримання інформації від державних органів або органів
місцевого самоврядування, яка свідчить про можливі порушення платником
податків законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи,
зокрема щодо обігу підакцизних товарів, здійснювати фактичні перевірки
суб’єктів господарювання.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної
державної адміністрації

А.А.Гордєєв

