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Про підсумки роботи місцевих
органів влади щодо забезпечення
виконання місцевих бюджетів
області за 9 місяців 2016 року
Організація роботи місцевих органів влади з поліпшення мобілізації платежів
до дохідної частини місцевих бюджетів свідчить про певні позитивні досягнення.
Так, за 9 місяців 2016 року виконання дохідної частини забезпечено всіма
зведеними бюджетами міст і районів, обласним бюджетом, а також бюджетом
Кочубеївської сільської ради об’єднаної територіальної громади Високопільського
району.
У січні - вересні 2016 року до загального фонду місцевих бюджетів
мобілізовано 1990,1 млн грн платежів, що становить 115,8 відсотка до уточненого
плану на цей період. Понад план отримано 271,1 млн грн.
У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до
загального фонду збільшилися на 673,2 млн грн (51,1%), мобілізація податку на
доходи фізичних осіб зросла на 373,0 млн грн, плати за землю - на 113,0 млн грн,
єдиного податку - на 82,0 млн грн.
Також у поточному році спостерігається збільшення надходжень до
спеціального фонду місцевих бюджетів, обсяг яких за 9 місяців 2016 року склав
31.3 млн грн, що на 6,7 млн грн перевищує планові показники на цей період
(24,6 млн грн).
Однак при досягненні значних позитивних результатів мають місце окремі
недоліки, зокрема, поступове скорочення протягом року помісячних темпів приросту
до минулого року надходжень платежів до загального фонду з 57,3 відсотка (за
підсумками І кварталу) до 51,1 відсотка (за 9 місяців).
Негативну динаміку обумовлено скороченням помісячних темпів приросту
доходів до минулого року основного бюджетоутворюючого платежу - податку на
доходи фізичних осіб з 58,0 відсотків за підсумками першого півріччя до
57,1 відсотка за підсумками 9-ти місяців. Щомісячна тенденція до скорочення темпів
росту надходжень цього податку протягом III кварталу спостерігається у містах
Херсон,
Нова
Каховка, Каховка, Великолепетиському,
Високопільському,
Голопристанському, Олешківському районах та Кочубеївській сільській раді
об’єднаної територіальної громади Високопільського району.
Незважаючи на зростання темпів росту плати за землю, який протягом двох
останніх місяців III кварталу зріс із 149,2 відсотка до 150,3 відсотка, спостерігається
уповільнення темпів росту плати за землю по восьми районах області. Найбільше
скорочення темпів росту допущено у Бериславському та Генічеському районах - на
5.3 і 4,4 відсоткового пункту відповідно.
За січень - вересень 2016 року місцеві бюджети області отримали
232,5 млн грн акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів, що на 86,0 млн грн (у 1,6 разу) перевищує надходження
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відповідного періоду минулого року. Однак по бюджету Високопільського району
допущено скорочення надходжень податку на 1,6 відсотка.
Аналіз рівня виконання річних планових показників свідчить про те, що по
окремих бюджетах він досить низький. Так, 10 бюджетів із 317-ти, які входять до
складу бюджетної системи області, забезпечили виконання річних планових
показників на рівні менше 70 відсотків, тоді як середньообласний показник складає
89,6 відсотка. Таких бюджетів налічується по одному у місті Херсоні,
Горностаївському і Каховському районах, два - у Великоолександрівському районі,
п'ять - у Чаплинському районі.
За 9 місяців поточного року податковий борг зі сплати платежів до місцевих
бюджетів зріс на 10,8 млн грн і станом на 01 жовтня 2016 року склав 63,5 млн грн.
Збільшився він по платі за землю на 7,5 млн грн, податку на доходи фізичних осіб —
на 3,5 млн грн, єдиному податку - на 1,4 млн грн. Зростання недоїмки допущено у
всіх містах обласного значення і районах області, крім Великолепетиського та
Іванівського районів.
Упродовж січня - вересня 2016 року на здійснення програм соціального
захисту населення, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету,
отримано 1619,5 млн грн, що становить 100 відсотків до плану на відповідний період.
Однак на 01 жовтня поточного року нестача річних бюджетних призначень по
субвенціях на фінансування пільг та субсидій з придбання твердого палива і
скрапленого газу складає 43,7 млн грн, на оплату енергоносіїв та житловокомунальних послуг - 97,1 млн грн.
Крім того, на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях спрямовано
21,3 млн грн. Заборгованість перед одержувачами відповідної допомоги відсутня.
Станом на 01 жовтня 2016 року обліковувалась заборгованість по заробітній
платі працівникам бюджетної сфери області в сумі 5,3 млн грн, термін виплати якої перша декада жовтня. Рівень розрахунків бюджетних установ, які утримуються за
рахунок коштів місцевих бюджетів, за спожиті енергоносії та житлово-комунальні
послуги за звітний період склав 99,9 відсотка.
ТІТо стосується безпосередньо обласного бюджету, то за січень - вересень
поточного року до його загального фонду мобілізовано 258,0 млн грн податків і
зборів, або 103,3 відсотка до плану (249,7 млн грн). У порівнянні з відповідним
періодом минулого року надходження збільшилися на 82,2 млн грн, або на
46,8 відсотка (у співставних умовах).
Враховуючи 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»:
1. Схвалити звіт про виконання обласного бюджету за 9 місяців
2016 року по доходах та видатках загального фонду в сумах 2590,7 млн грн та
2438,7 млн грн відповідно, з перевищенням доходів над видатками у сумі
152,0 млн грн; по доходах та видатках спеціального фонду в сумах 160,8 млн грн та
127,4 млн грн відповідно, з перевищенням доходів над видатками у сумі 33,4 млн грн.
2. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації:
2.1. Забезпечити подання в установленому порядку обласній раді відповідного
пакета документів про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2016 року.
2.2. Підготувати у тижневий термін пропозиції щодо збільшення річного
обсягу субвенцій з державного бюджету на виконання програм соціального захисту
населення для їх направлення до Кабінету Міністрів України.
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3. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським головам
міст обласного значення, голові Кочубеївської сільської ради об’єднаної
територіальної громади Дударю 1.1.:
3.1. Проаналізувати результативність виконання заходів, спрямованих на
максимальну мобілізацію до місцевих бюджетів податків і зборів у 2016 році.
Визначити реальний фінансовий ресурс до кінця поточного року у розрізі бюджетів
нижчого рівня.
3.2. Продовжити роботу з перегляду діючих договорів оренди земельних
ділянок (невитребувані паї) у частині відповідності ставок оренди вимогам
Податкового кодексу України.
3.3. Активізувати роботу щодо відпрацювання аналітичних матеріалів,
надісланих на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від
23 травня 2016 року № 343 «Про організаційні заходи щодо проведення аналізу
ефективного використання земель сільськогосподарського призначення та трудових
ресурсів».
3.4. Забезпечити проведення своєчасної та у повному обсязі виплати заробітної
плати працівникам бюджетних установ та розрахунків за енергоносії, що
споживаються бюджетними установами, спрямувавши на вказані видатки весь
наявний фінансовий ресурс.
3.5. Зобов’язати головних розпорядників бюджетних коштів дотримуватися
заходів з економії енергоресурсів, забезпечивши їх споживання у фізичних обсягах у
межах затверджених лімітів.
3.6. Забезпечити затвердження до 26 грудня 2016 року реальних та
збалансованих бюджетів усіх рівнів. При формуванні та затвердженні відповідних
місцевих бюджетів на 2017 рік врахувати у повному обсязі потребу в коштах на
оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених
законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, а
також на проведення розрахунків за енергоносії, що споживаються бюджетними
установами.
3.7. Про виконання завдань, визначених цим пунктом, поінформувати
Департамент фінансів обласної державної адміністрації до 12 січня 2017 року для
узагальнення та інформування обласної державної адміністрації до 20 січня
2017 року.
4. Рекомендувати начальнику Головного управління Державної фіскальної
служби в області Климу І.В. проаналізувати податковий борг зі сплати платежів до
місцевих бюджетів по кожному підприємству-боржнику, визначити реальні обсяги
його погашення та вжити заходів щодо скорочення цього боргу.
5. Рекомендувати в.о. начальника Головного управління Держгеокадастру у
Херсонській області Шапрану І.А. продовжити роботу щодо 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.
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