
Звіт про проведену роботу фінансового відділу Нижньосірогозької 

районної державної адміністрації за січень 2020 року 

 

Станом на 01 лютого 2020 року до загального фонду місцевих бюджетів 

району (без урахування трансфертів) надійшло 6 584,9 тис. грн податків і 

зборів, що становить 133,7 відсотка до планів, затверджених місцевими 

радами на цей період. Понад план отримано 1 660,8 тис. грн.  

До спеціального фонду (без урахування трансфертів та власних 

надходжень бюджетних установ) надійшло  21,6 тис. грн.   

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження 

збільшилися на 1454,2 тис. грн, або на 128,2 відсотка.  

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 115,0 

відсотка, або на 208,7 тис. грн, по платі за землю — на 141,7 відсотка (209,7 

тис. грн) та по єдиному податку – на 144,8 відсотка, або на 1178,4 тис. грн. . 

З метою організації роботи щодо забезпечення виконання дохідної 

частини місцевих бюджетів району у 2020 році та збільшення надходжень до 

них, визначення спільних заходів щодо пошуку додаткових джерел для їх 

наповнення, забезпечення дієвої співпраці фінансових органів, органів 

податкової служби та Держгеокадастру в частині мобілізації податків і зборів, 

економного і раціонального використання бюджетних коштів,  

розпорядженням голови районної державної адміністрації від 14 січня 2020 

року № 14 «Про план заходів щодо наповнення місцевих бюджетів району та 

економного і раціонального використання бюджетних коштів у 2020 році» 

було затверджено план заходів щодо наповнення місцевих бюджетів району та 

економного і раціонального використання бюджетних коштів у 2020 році.  

Згідно проведених заходів планується за 2020 рік до бюджету додатково 

отримати кошти із наповнення місцевих бюджетів, вишукання додаткових 

джерел надходжень в сумі 1 825,0 тис. грн. За січень 2020 року додатково 

отримано кошти у сумі 30,8 тис. грн.  

За січень 2020 року відбулося  1 засідання комісії з питань наповнення 

місцевих бюджетів району та бюджету Пенсійного фонду України,  де 

розглядалися питання про організацію декларування доходів громадян 

отриманих у 2019  році та про результати роботи з погашення податкового 

боргу фізичних осіб. За результатами роботи комісії  4 фізичних особи 

залучено до оподаткування в районі, додатково отримано 7,2 тис. грн. 

 

 

 

 

 

 


