
Звіт про проведену роботу фінансового відділу Нижньосірогозької 

районної державної адміністрації за січень-травень 2020 року 

 

Станом на 01 червня 2020 року до загального фонду місцевих бюджетів 

району (без урахування трансфертів) надійшло 23 621,6 тис. грн. податків і 

зборів, що становить 115,9 відсотка до планів, затверджених місцевими 

радами на цей період. Понад план отримано 3232,2 тис. грн.  

До спеціального фонду (без урахування трансфертів та власних 

надходжень бюджетних установ) надійшло  44,6 тис. грн.   

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження 

збільшилися на 299,6 тис. грн, або на 101,3 відсотка.  

Основними джерелами наповнення бюджету є: 

  - податок на доходи фізичних осіб, який виконано за відповідний період 

на 101,1%, перевиконання складає 95,6 тис. грн (при плані 8955,5 тис. грн. 

надійшло 9051,1 тис. грн). Питома вага цього податку в загальному обсязі 

надходжень становить 38,3%.;  

- податок на майно – виконано на 140,0% до плану, визначеного в 

розписах місцевих бюджетів (при плані 4188,8 тис. грн. надійшло 5865,6 тис. 

грн., в тому числі отримано податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки – 626,5 тис. грн., плати за землю – 5219,0 тис. грн., 

транспортного податку – 20,0 тис. грн.), перевиконання складає 1676,8 тис. 

грн., та становить 24,8% % від надходжень загального фонду;  

- єдиний податок - при плані 6177,1 тис. грн. фактично надійшло 6906,5 

тис. грн., виконання становить 111,8%, та 29,2% від надходжень загального 

фонду.;  

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів, виконано за січень-травень поточного року на 

110,1 відсотків, при плані 108,4 тис. грн, фактично надійшло 119,4 тис. грн. 

Від акцизного з пального надходження становлять 604,0 тис. грн.  Питома вага 

цих податків в загальному обсязі надходжень становить 3,1%.; 

- 4,6  відсотка від надходжень загального фонду, складають інші 

надходження. 

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. 

Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 08 травня 2020 

року №112 «Про внесення змін до плану заходів щодо наповнення місцевих 
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бюджетів району та економного  і раціонального використання бюджетних 

коштів у 2020 році» заходи були уточнені та доповнені. 

Згідно проведених заходів планується за 2020 рік до бюджету додатково 

отримати кошти із наповнення місцевих бюджетів, вишукання додаткових 

джерел надходжень в сумі 2 195,0 тис. грн. За січень - травень 2020 року 

додатково отримано кошти у сумі 1 413,9 тис. грн.  

За січень - травень 2020 року відбулося  6 засідань комісії з питань 

наповнення місцевих бюджетів району та бюджету Пенсійного фонду 

України,  де розглядалися питання про організацію декларування доходів 

громадян отриманих у 2019  році; про результати роботи з погашення 

податкового боргу фізичних осіб; про вишукання додаткових джерел 

надходжень до бюджетів у 2020 році по місцевим бюджетам району; про темп 

нарощування доходів загального фонду по бюджетам Верхньосірогозької, 

Вільненської, Анатолівської, Новопетрівської, Новоолександрівської  

сільським радам станом на 01 березня 2020 року до відповідного періоду 2019 

року; про податковий борг, який виник станом на 01 травня 2020 року та 

шляхи його погашення; про втрати доходів місцевих бюджетів району, які 

виникнуть в результаті прийняття Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових 

соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-2019)».  За результатами роботи комісії  10 підприємств та 

фізичних особи залучено до оподаткування в районі, додатково отримано 30,0 

тис. грн. 

Станом на 01 червня 2020 року в районі забезпечено своєчасну виплату 

заробітної плати працівникам бюджетної сфери. Проведено розрахунки  

бюджетних установ за спожиті ними енергоносії та комунальні послуги. 

Заборгованість відсутня. 

 


