
Звіт про проведену роботу фінансового управління районної 

державної адміністрації за січень – листопад місяць 2019 року 

 

За січень - листопад 2019 року до загального фонду місцевих бюджетів 

району (без урахування трансфертів) надійшло 76 503,4 тис. грн податків і 

зборів, що становить 114,2 відсотка до планів, затверджених місцевими 

радами на цей період. Понад план отримано 9504,9 тис. грн. Виконання до 

річних планових показників становить  105,2%.  

До спеціального фонду (без урахування трансфертів та власних 

надходжень бюджетних установ) надійшло  124,7 тис. грн.   

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження 

збільшилися на 8533,3 тис. грн, або на 111,6 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 115,2 

відсотка, або на 3734,5 тис. грн, по платі за землю — на 123,6 відсотка (4633,3 

тис. грн). 

З метою організації роботи щодо забезпечення виконання дохідної 

частини місцевих бюджетів району та збільшення надходжень до них, 

визначення спільних заходів щодо пошуку додаткових джерел для їх 

наповнення, забезпечення дієвої співпраці фінансових органів, органів 

фіскальної служби та Держгеокадастру в частині мобілізації податків і зборів, 

економного і раціонального використання бюджетних коштів,  

розпорядженням голови районної державної адміністрації від 14 березня 2019 

року № 60 було затверджено план заходів щодо наповнення місцевих 

бюджетів району та економного і раціонального використання бюджетних 

коштів у 2019 році. Розпорядженням голови районної державної адміністрації 

від 21 серпня 2019 року №185 було внесені зміни та доповнення. 

Згідно проведених заходів планується за 2019 рік до бюджету додатково 

отримати кошти із наповнення місцевих бюджетів, вишукання додаткових 

джерел надходжень в сумі 1 686,0 тис. грн.  

За січень - листопад 2019 року, згідно проведених заходів, до бюджету 

додатково отримано коштів у сумі 2 932,7  тис. грн. 

За січень – листопад 2019 року відбулося  16 засідань комісії з питань 

наповнення місцевих бюджетів району та бюджету Пенсійного фонду 

України, з них 5 позачергові засідання, де заслуховувалися 41 суб’єкта 

господарювання. Розглядалися питання: про податковий борг, який виник 

станом на 01 січня 2019 року, 01 лютого 2019 року, 01 вересня 2019 року, 01 

жовтня 2019 року та шляхи його погашення; про сплату заборгованості по 

єдиному соціальному внеску підприємцями району; про заходи на 2019 рік 

щодо наповнення місцевих бюджетів району та вишукання додаткових джерел 

надходжень по наповненню бюджетів; про стан виконання рекомендацій, 

наданих листом Нижньосірогозької районної державної адміністрації  від 03 

квітня 2019 року № 363/02-02/1, на  виконання доручення голови районної 

державної адміністрації № 15-д від 19 березня 2019 року про резерви 
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наповнення бюджетів Братської, Верхньосірогозької, Верхньоторгаївської, 

Новоолександрівської, Анатолівської, Вільненської, Новопетрівської, 

Степненської, Сірогозької, Вербівської сільських рад та Нижньосірогозької 

селищної ради та у 2019 році;  про підприємства району, які за даними ф.№1-

ДФ за І квартал 2019 року нараховували заробітну плату найманим 

працівникам, які працювали повний квартал  у розмірі нижче законодавчо 

встановленої мінімальної заробітної плати; про перспективи виконання річних 

планових показників за 2019 рік по Братській та Вербівській сільських радах; 

про розрахунки втрат місцевих бюджетів та очікуване виконання  бюджетів за 

2019 рік; про сплату заборгованості по єдиному соціальному внеску 

підприємцями району; про земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення державної власності, які включено до переліку земельних 

ділянок, права на які буде виставлено на земельні торги Головним 

управлінням Держгеокадастру у Херсонській області станом на 01 листопада 

2019 року; про темп нарощування доходів загального фонду бюджетів 

Нижньосірогозької селищної ради та Вербівської сільської ради станом на 01 

листопада 2019 року до відповідного періоду 2018 року.. 

            За результатами роботи комісії  18 фізичних осіб, підприємств та 

фермерських господарств залучено до оподаткування в районі. Додаткові 

надходження до бюджету становлять 690,6 тис. грн.            

 

 

 

 

 
 


