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Про підсумки роботи місцевих
органів влади щ одо забезпечення
виконання м ісцевих бю дж етів
області за перш е півріччя 2017 року
П ротягом поточного року місцевими органами влади вживалися певні
заходи, спрям овані на поліпш ення м обілізації платеж ів до дохідної частини
м ісцевих бю джетів.
Так, у січні - червні 2017 року до загального ф онду м ісцевих бю джетів
області м обілізовано 1636,8 млн грн податків і зборів, що становить
113.9 відсотка до планових показників на цей період. П онад план отримано
199.3 млн грн. В иконання забезпечено всіма зведеним и бю дж етами міст і
районів, обласним бю дж етом та бю дж етами о б ’єднаних територіальних громад,
крім бю джету Х рестівської сільської о б ’єднаної територіальної громади,
відсоток виконання по якому склав 92,8, недоотримано 0,5 млн грн.
У порівнянні з аналогічним періодом м инулого року надходж ення зросли
на 40,0 відсотка, або на 467,8 млн грн.
Д инам іка збільш ення надходж ень спостерігається по основних податках і
зборах, які зараховую ться до місцевих бю джетів. Так, по податку на доходи
фізичних осіб досягнуто зростання надходж ень проти минулого року на
51.5 відсотка, або на 327,6 млн грн, по єдиному податку - на 51,4 відсотка, або
на 75,6 млн грн, по платі за землю - на 7,1 відсотка, або на 12,3 млн грн.
До спеціального фонду місцевих бю дж етів протягом перш ого півріччя
поточного року надійш ло 35,1 млн грн, що більш е попереднього року на
16.3 млн грн, або на 87,0 відсотка. П ланові показники виконані на
139.5 відсотка. П онад план отримано 9,9 млн грн.
О днак при досягненні значних позитивних результатів у цілому, за
окремими позиціями вбачаю ться незадовільні тенденції з наповненням
м ісцевих бю джетів. С відченням цьому, насамперед, є поступове скорочення
протягом року помісячних темпів приросту до м инулого року надходж ень
платеж ів до загального фонду. Так, якщ о за І квартал приріст доходів становив
46.5 відсотка, то за перш е півріччя він знизився до 40,0 відсотка.
Н а такий стан справ значною мірою вплинула негативна динам іка щодо
поступового скорочення помісячних темпів приросту доходів до минулого року
основного бю дж етоутворю ю чого платежу - податку на доходи ф ізичних осіб, з
52.9 відсотка за підсумками І кварталу до 51,5 відсотка за підсумками перш ого
півріччя.
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По 7-ми бю дж етах тем п зростання податку на доходи ф ізичних осіб
нижчий за середньообласний показник (51,5% ), а саме: по всіх м істах обласного
значення, Білозерськом у району та 2-х о б ’єднаних територіальних громадах
(К аланчацька, Зеленопідська).
По платі за землю протягом перш ого півріччя поточного року також
спостерігається зниж ення тем пів росту надходж ень проти минулого року, з
11,4 відсотка за підсумками січня - березня до 7,1 відсотка за підсумками
січня - червня. Д опущ ено скорочення надходж ень плати за землю у місті
Херсон, Н ововоронцовськом у районі та 2-х о б ’єднаних територіальних
громадах (К очубеївська, Х рестівська).
За січень - червень 2017 року місцеві бю дж ети області отримали
157,8 млн грн акцизного податку з реалізації с у б ’єктам и господарю вання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що на 26,3 млн грн (20,0% ) перевищ ує
надходж ення відповідного періоду м инулого року.
Завдяки спільним зусиллям м ісцевих органів влади та органів ф іскальної
служби протягом поточного року зм енш илася кількість бю дж етів, до яких не
надходив акцизний податок з кінцевих продаж ів, з 25-ти місцевих бю дж етів до
10-ти (по три бю дж ети у Бериславському та Н иж ньосірогозьком у районах,
два - у В ерхньорогачицьком у, по одному - у Г енічеськом у і Іванівському
районах).
А наліз рівня виконання річних планових показників показав, що по
окремих бю дж етах він досить низький. Так, 71 бю дж ет із 289-ти, що входять до
складу бю дж етної системи області,
або кожен четвертий, забезпечили
виконання річних планових показників на рівні менш е 35 відсотків, тоді як
середньообласний показник складає 52,8 відсотка, із яких 12 бю дж етів
виконали річний план на рівні навіть менш е 20 відсотків. Т аких бю дж етів по
одному
налічується
у
В еликолепетиському,
В еликоолександрівськом у,
В ерхньорогачицькому та Н иж ньосірогозьком у районах, у С кадовськом у та
Горностаївському районах — по два бю джети, в Іванівськом у районі — чотири
бюджети.
За січень - червень 2017 року зріс на 5,0 відсотка (3,5 млн грн)
податковий борг зі сплати платеж ів до місцевих бю дж етів і станом на 01 липня
поточного року складає 72,8 млн грн.
Так, податковий борг збільш ився по єдиному податку на 2,1 млн грн,
податку на прибуток - на 1,5 млн грн, платі за землю - на 0,8 млн грн.
Зростання недоїмки допущ ено у всіх м істах обласного значення та
10-ти районах області.
Рівень розрахунків за спож иті енергоносії бю дж етними установам и, які
утрим ую ться за рахунок кош тів місцевих бю дж етів, у січні - червні 2017 року
склав 100 відсотків, у тому числі: за послуги теплопостачання - 100 відсотків,
водопостачання
та
водовідведення
99,9,
електроенергію
100,1, природний газ - 99,8 відсотка.
Заборгованість по розрахунках за енергоносії та комунальні послуги
станом на 01 липня поточного року відсутня.
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О бластю отрим ано 100-відсотково з держ авного бю дж ету базову дотацію ,
додаткову дотацію на фінансування переданих з держ авного бю джету видатків з
утримання закладів освіти та охорони здоров’я і субвенції: медичну, освітню , на
надання держ авної підтримки особам з особливими освітніми потребами, на
відш кодування вартості лікарських засобів для лікування окрем их захворю вань,
на придбання м едикам ентів та виробів м едичного призначення для
забезпечення ш видкої м едичної допомоги, на придбання витратних м атеріалів
для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії,
на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищ них, міських
голів, на здійснення заходів соціально-економ ічного розвитку окремих
територій, на виплату грош ової компенсації за належ ні для отримання жилі
приміщ ення для сімей загиблих та осіб, інвалідність яких настала внаслідок
поранення, контузії, каліцтва або захворю вання, одерж аних під час
безпосередньої участі в антитерористичній операції, та які потребую ть
поліпш ення ж итлових умов.
На здійснення програм соціального захисту населення, які фінансую ться
за рахунок субвенцій з держ авного бю джету, областю отрим ано 1670,8 млн грн,
або 97,3 відсотка до плану.
О триманий обсяг бю дж етного ф інансування дав змогу повністю
розрахуватись з одерж увачами держ авних допом ог с ім ’ям з дітьми, а також
пільг та ж итлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу, на що спрям овано 775,0 млн грн
та 75,0 млн грн відповідно.
Ф інансування пільг та субсидій населенню з оплати електроенергії,
природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення та квартирної
плати проведено в сумі 820,8 млн грн, що становить 94,6 відсотка до плану.
Крім того, на виплату соціальних допом ог на дітей-сиріт та дітей, які
утримую ться у будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, спрямовано
17,4 млн грн. Розрахунки проведено у повному обсязі.
В раховую чи зазначене, керую чись статтею 6, пунктом 3 частини перш ої
статті 13, пунктом 2 статті 16, пунктом 1 статті 18, пунктом 1 частини перш ої
статті 39, частиною перш ою статті 41 Закону У країни «П ро місцеві держ авні
адміністрації»:
1. Д иректору Д епартаменту ф інансів обласної держ авної адм іністрації
Вітренко Н.М .:
1.1. П ідготувати питання щ одо наповнення м ісцевих бю дж етів для
розгляду на нараді за участю голів районних держ авних адміністрацій, міських
голів м іст обласного значення, а також сільських і селищ них голів о б ’єднаних
територіальних громад.
1.2. У творити робочу групу, якій у м ісячний термін вивчити питання
щодо наповню ваності місцевих бю джетів, де спостерігається спад надходжень.
2. Головам районних держ авних адміністрацій, реком ендувати міським
головам міст обласного значення та сільським і селищ ним головам о б ’єднаних
територіальних громад:
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2.1. А ктивізувати роботу робочих груп з легалізації найманої праці, у
першу чергу в рекреаційно-курортній зоні та у сфері сільського господарства.
2.2. Забезпечити відпрацю вання відповідними робочими групами
аналітичних матеріалів, надісланих згідно з розпорядж енням голови обласної
держ авної адм іністрації від 06 березня 2017 року № 149 «Про організаційні
заходи
щ одо
проведення
аналізу еф ективного
використання
земель
сільськогосподарського призначення та трудових відносин».
2.3. В ивчити причини зменш ення надходж ень плати за землю до місцевих
бю дж етів області, вжити заходів щ одо виправлення ситуації.
2.4. П ровести
роботу щ одо укладання договорів оренди земель із
су б ’єктами господарю вання, які користую ться нею без зареєстрованих в
установленому порядку договорів оренди.
2.5. Забезпечити виконання вимог постанови К абінету М іністрів України
від 14 грудня 2016 року № 974 «Про внесення змін у додаток 2 до постанови
К абінету М іністрів У країни від 30 серпня 2002 р. № 1298» у частині
підвищ ення з 01 вересня 2017 року посадових окладів педагогічним
працівникам закладів освіти, фінансування яких здійсню ється за рахунок
кош тів місцевих бю джетів, шляхом ініцію вання питання по проведенню до
01 вересня 2017 року сесій місцевих рад щ одо внесення змін до показників,
затвердж ених у м ісцевих бю джетах, за рахунок перевиконання дохідної
частини загального
фонду, перерозподілу
неперш очергових видатків,
спрямування нерозподіленого вільного залиш ку бю дж етних кош тів, що склався
на їх рахунках станом на 01 січня поточного року.
2.6. Забезпечити своєчасне, ефективне та у повном у обсязі використання
кош тів субвенцій, отриманих місцевими бю дж етам и області з держ авного
бю джету у 2017 році.
2.7.
П ро
виконання
завдань,
визначених
пунктом
1 даного
розпорядж ення, поінформ увати Д епартамент ф інансів обласної держ авної
адм іністрації до 05 січня 2018 року для узагальнення та інформування обласної
держ авної адм іністрації до 16 січня 2018 року.
3. Рекомендувати:
3.1. Н ачальнику Головного управління Д ерж авної ф іскальної служби в
області К лим у І.В. активізувати роботу з платниками податків, які маю ть значні
суми боргу за податковим и зобов’язаннями до місцевих бю джетів, щ одо
максим ального скорочення заборгованості.
3.2. Н ачальнику Головного управління Д ерж геокадастру у Херсонській
області Ш апрану І.А. продовж ити здійснення аналізу договорів оренди земель
всіх форм власності та, за необхідністю , приведення їх у відповідність з
вимогами законодавства України.
4. К онтроль за виконанням цього розпорядж ення покласти на заступника
голови обласної держ авної адм іністрації Балоня А.Б.

Голова обласної
держ авної адм іністрації

А .А .Гордєєв

