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Про підсумки роботи місцевих
органів влади щодо забезпечення
виконання місцевих бюджетів
області за перше півріччя 2016 року
та додаткові заходи щодо їх наповнення
Завдяки скоординованій організації роботи щодо забезпечення повноти
мобілізації податків і зборів до місцевих бюджетів області за перше півріччя
2016 року виконання дохідної частини забезпечено всіма зведеними бюджетами міст і
районів та обласним бюджетом.
Так, до загального фонду місцевих бюджетів області у січні - червні
2016 року мобілізовано 1169,0 млн грн платежів, що становить 132,8 відсотка до
плану. Понад план отримано 289,0 млн грн.
У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до
загального фонду збільшилися на 412,9 млн грн (54,6%), мобілізація податку на
доходи фізичних осіб зросла на 233,7 млн грн, плати за землю - на 59,0 млн грн.
До спеціального фонду місцевих бюджетів за 6 місяців 2016 року надійшли
платежі в сумі 18,8 млн грн, що на 5,6 млн грн перевищує планові призначення на цей
період (13,2 млн грн).
О днак разом з позитивними результатами в цілому існують певні
недопрацювання, недоліки за окремими позиціями, упущення в організації роботи
стосовно максимального забезпечення наповнення місцевих бюджетів.
Проведений аналіз надходження основних платежів засвідчив негативну
динаміку щодо поступового скорочення протягом II кварталу помісячних темпів
приросту доходів до минулого року по податку на доходи фізичних осіб та плати за
землю.
Так, якщо за січень - квітень приріст податку на доходи фізичних осіб становив
59,6 відсотка, то за січень - травень він знизився до 58,4 відсотка, а за підсумками
першого півріччя - до 58,0 відсотків. Щ омісячна тенденція до скорочення темпів
росту надходжень цього податку спостерігається у місті Херсоні, Бериславському,
Великоолександрівському, Високопільському, Іванівському, Новотроїцькому районах
та Кочубеївській сільській об’єднаній територіальній громаді.
У поточному році спостерігається також уповільнення темпу росту плати за
землю, який протягом двох останніх місяців II кварталу знизився з 153,1 відсотка до
151,3 відсотка. Така ситуація зі зниженням темпу росту плати за землю склалася у
двох містах обласного значення та восьми районах. Найбільше скорочення
темпу росту допущ ено в м. Гола Пристань - на 8,2 відсоткових пункти і в
Каховському районі - на 8,0 відсоткових пунктів.
Ситуація з надходженням до місцевих бюджетів плати за землю могла б бути
кращою за умови належної організації роботи з перегляду всіх договорів оренди
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землі, які не відповідають вимогам Податкового кодексу України. За результатами
проведеної інвентаризації кількість договорів оренди землі, що потребують перегляду
в частині збільш ення розміру орендної плати, станом на 01 січня 2016 року складала
1165, у тому числі 90 договорів оренди невитребуваних паїв. З початку поточного
року внесено відповідні зміни лише до 98 договорів оренди, 57 договорів скасовано.
За січень - червень 2016 року місцеві бюджети області отримали 131,5 млн грн
акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів, що майже на 55,8 млн грн (в 1,7 разу) перевищує надходження
за відповідний період минулого року. Завдяки спільним зусиллям місцевих органів
влади та органів фіскальної служби протягом II кварталу поточного року зменшилася
з 32-х до 15-ти кількість бюджетів, до яких не надходив акцизний податок з кінцевих
продажів.
Аналіз рівня виконання річних планових показників засвідчив, що по окремих
бю джетах він досить низький. Так, 43 бюджети із 317-ти, що входять до складу
бю джетної системи області, або кожний сьомий бюджет, забезпечили виконання
річних планових показників на рівні менше 35 відсотків, тоді як середньообласний
показник складає 62,1 відсотка. Таких бюджетів по одному налічується в м.Херсоні,
Високопільському, Генічеському та Каланчацькому районах, у Бериславському і
Верхньорогачицькому районах - по два бюджети, у Нововоронцовському і
Скадовському районах по три бюджети, у Великоолександрівському,
Голопристанському, Горностаївському, Іванівському і Чаплинському районах - по
чотири бюджети та в Нижньосірогозькому районі - сім бюджетів. Слід зазначити, що
в Нижньосірогозькому районі найнижчий відсоток виконання річних планових
показників серед зведених бюджетів області.
За січень - червень 2016 року зріс на 10,0 відсотків податковий борг зі сплати
платежів до місцевих бюджетів і станом на 01 липня 2016 року склав 57,5 млн грн.
Збільшився він по податку на доходи фізичних осіб на 6,3 млн грн, по єдиному
податку - на 1,4 млн грн. Зростання недоїмки допущено у всіх містах обласного
значення та 10-ти районах області.
Упродовж вказаного періоду на здійснення програм соціального захисту
населення, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету, отримано
1195,6 млн грн, що становить 99,2 відсотка до плану на відповідний період
(1205,6 млн грн). На утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім ’ях отримано
субвенцію з державного бюджету в сумі 13,9 млн грн, або 94,9 відсотка до планових
призначень (14,6 млн грн).
Протягом першого півріччя поточного року в області забезпечено своєчасну та
у повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бю джетної сфери,
заборгованість по якій станом на 01 липня 2016 року відсутня. Рівень розрахунків
бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, за
спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги за цей період склав 99,9 відсотка.
Щ о стосується безпосередньо обласного бюджету, то за січень - червень до
його загального фонду мобілізовано 160,3 млн грн податків і зборів, або
123,9 відсотка до плану (129,4 млн грн). У порівнянні з відповідним періодом
минулого року надходження збільшилися на 47,4 млн грн, або на 41,9 відсотка (у
співставних умовах).
Враховую чи викладене, 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»:
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1. Схвалити звіт про виконання обласного бюджету за перше півріччя
2016 року по доходах та видатках загального фонду в сумах 1869,0 млн грн та
1745,6 млн грн відповідно, з перевищенням доходів над видатками у сумі
123,3 млн грн; по доходах та видатках спеціального фонду в сумах 103,6 млн грн та
82,4 млн грн відповідно, з перевищенням доходів над видатками у сумі 21,2 млн грн.
2. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації забезпечити
подання в установленому порядку обласній раді відповідного пакета документів про
виконання обласного бюджету за перше півріччя 2016 року.
3. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським головам
міст обласного значення, голові Кочубеївської сільської об ’єднаної територіальної
громади Дударю 1.1.:
3.1. А ктивізувати діяльність робочих груп з легалізації найманої праці, у першу
чергу в рекреаційно-курортній зоні та в галузі сільського господарства.
3.2. Забезпечити відпрацювання відповідними робочими групами аналітичних
матеріалів, надісланих згідно з розпорядженням голови обласної державної
адміністрації від 23 травня 2016 року № 343 «Про організаційні заходи щодо
проведення аналізу ефективного використання земель сільськогосподарського
призначення та трудових ресурсів».
3.3. Активізувати роботу щодо перегляду діючих договорів оренди земельних
ділянок (невитребуваних паїв) у частині відповідності ставок оренди вимогам
Податкового кодексу України.
3.4. Забезпечити спрямування наявного фінансового ресурсу, зокрема коштів,
отриманих від перевиконання дохідної частини загального фонду місцевих бюджетів,
в першу чергу на здійснення повних розрахунків з оплати праці працівників
бю джетних установ та на проведення розрахунків за енергоносії, які споживаються
бюджетними установами, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів.
3.5. Після прийняття Кабінетом М іністрів України рішення щодо механізму
повернення до державного бюджету невикористаних сум житлових субсидій на
оплату послуг індивідуального опалення активізувати роботу зі здійснення
перерахунку та уточнення обсягу кредиторської заборгованості по вказаному виду
субсидій.
3.6. Про виконання завдань, визначених цим пунктом, поінформувати
Д епартамент фінансів обласної державної адміністрації до 20 жовтня 2016 року для
узагальнення та інформування обласної державної адміністрації до 01 листопада
2016 року.
4. Рекомендувати начальнику Головного управління Державної фіскальної
служби у Херсонській області Климу І.В. активізувати роботу з платниками податків
щодо максимального скорочення заборгованості зі сплати платежів до місцевих
бюджетів.
5. Рекомендувати в.о. начальника Головного управління Держгеокадастру у
Херсонській області Ш апрану I.A. продовжити роботу з перегляду діючих договорів
оренди земельних ділянок у частині відповідності ставок оренди вимогам
Податкового кодексу України.
6. Контроль
за
виконанням
цього
розпорядження
покласти
на
в.о. заступника голови обласної державної адміністрації Бутрія Д.С.

Голова обласної
держ авної адміністрації

А.А.Гордєєв

