НИЖНЬОСІРОГОЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
22.04.2020 № 99
Про
виконання місцевих бюджетів
Нижньосірогозького району за підсумками
I кварталу 2020 року
У січні - березні 2020 року до загального фонду місцевих бюджетів
району мобілізовано 15 073,6 тис. грн податків і зборів, що становить 123,4% до
планових показників. Понад план отримано 2859,3 тис. грн. Виконання взятих
зобов’язань за доходами забезпечено всіма бюджетами, що входять до складу
бюджетної системи району. Виконання річних планових показників становить
19,7%.
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження
загального фонду зросли на 108,9%, або на 1237,2 тис. грн. Найвищий приріст
досягнуто по Вербівській (474,7%), Дем’янівській (256,1%) сільських та по
Нижньосірогозькій селищній раді (158,5%), проте допущено скорочення
надходжень
по
4
сільських
радах
(Верхньосірогозька
(88,0%),
Першопокровська
(91,5%), Новоолександрівська (92,4%) та Вільненська
(96,5%) ).
Динаміка збільшення надходжень спостерігається по основних податках і
зборах, які зараховуються до місцевих бюджетів. Так, по платі за землю
досягнуто зростання надходжень проти минулого року на 148,3%, або на 1287,5
тис. грн, єдиному податку – на 127,8%, або на 1014,8 тис. грн.
Допущено скорочення надходжень плати за землю проти відповідного
періоду минулого року по 3-х місцевих бюджетах
(Братська (74,0%),
Дем’янівська (89,1%) та Степненська сільські ради (30,9%)) та по єдиному
податку з сільськогосподарських товаровиробників по 7-ми бюджетах
(Анатолівська,
Верхньосірогозька,
Вільненська,
Новоолександрівська,
Новопетрівська, Першопокровська та Сірогозька сільські ради).
До спеціального фонду (без урахуванням трансфертів) надійшли кошти в
сумі 657,0 тис. грн. Найбільшу питому вагу у складі спеціального фонду
займають власні надходження бюджетних установ, які надійшли у сумі 619,5
тис. грн.
До загального фонду районного бюджету (без врахування міжбюджетних
трансфертів) надійшло 5352,8 тис. грн доходів, що становить 103,7%, сума
перевиконання до плану 191,4 тис. грн.

Податковий борг, без урахування податкового боргу банкрутів, станом на
01 квітня 2020 року становить 1 641,2 тис. грн.
За звітний період районом з державного бюджету та обласного бюджету
отримано 14127,5 тис. грн дотацій та цільових субвенцій, що складає 100% до
плану, в тому числі:
- базову дотацію – 1653,0 тис. грн;
- додаткову дотацію на фінансування переданих з державного бюджету
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 803,6 тис. грн;
- освітню субвенцію – 8825,2 тис. грн;
- медичну субвенцію – 2772,4 тис. грн;
- субвенцію з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам
з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету у сумі 19,3 тис. грн;
- субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у
сфері охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
коштів у сумі 58,0 тис. грн.
За І квартал 2020 року районом отримано із місцевих бюджетів усіх
рівнів 1155,3 тис. грн коштів іншої субвенцій, що становить 48,1% від
запланованих на звітний період коштів.
Фінансовий ресурс зведеного бюджету Нижньосірогозького району по
загальному фонду склався у сумі 49852,0 тис. грн до бюджету розвитку
передано 226,7 тис. грн, видаткова частина склала 32 189,6 тис. грн. Перехідний
залишок на 01 квітня 2020 року складає 17 435,7 тис. грн.
Місцеві бюджети району мали у своєму розпорядженні достатній
фінансовий ресурс для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати
працюючим у бюджетній сфері та на проведення розрахунків за спожиті
бюджетними установами енергоносії та житлово-комунальні послуги.
Кредиторська заборгованість відсутня.
Виконання районного бюджету за видатками по загальному фонду
забезпечено на 74,9%. Протягом звітного періоду здійснено видатків на 21489,9
тис. грн. По спеціальному фонду видатки районного бюджету склали 555,0 тис.
грн.
На виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетної
сфери за рахунок районного бюджету спрямовано 18159,2 тис. грн, або 92,4%
від запланованого обсягу на оплату енергоносіїв – 1168,5 тис. грн, або 50,8%
від запланованого обсягу.
На фінансування заходів сімнадцяти районних програм передбачено
кошти на 2020 рік у сумі 11028,3 тис. грн. Касові видатки за звітний період
проведено у сумі 959,2 тис. грн, що складає 8,7% до річного плану.
Видатки з резервного фонду районного бюджету здійснено на суму 20,0
тис. грн на здійснення заходів протидії поширенню гострої респіраторної
хвороби, спричиненої коронавірусом. Залишок коштів резервного фонду
станом на 01 квітня 2020 року становить 180,0 тис. грн.
З урахуванням залишку коштів на початок 2020 року (8102,7 тис. грн),
надходжень податків та зборів (5 352,8 тис. грн), трансфертів з державного
бюджету та місцевих бюджетів різних рівнів (14 351,8 тис. грн), фінансовий
ресурс районного бюджету по загальному фонду за І квартал 2020 року склав

27807,3 тис. грн, видатки проведено у сумі 21489,9 тис. грн до бюджету
розвитку (спеціального фонду) передано 140,2 тис. грн. Залишок коштів на
рахунку загального фонду районного бюджету станом на 01 квітня 2020 року
склався у сумі 6177,2 тис. грн.
Фінансовий ресурс спеціального фонду районного бюджету за І квартал
2020 року, з урахуванням залишку коштів на початок року (551,0 тис. грн),
надходжень поточного року (486,4 тис. грн) та коштів, що передані до бюджету
розвитку із загального фонду (140,2 тис. грн) склався у сумі 1177,6 тис. грн,
видатки проведено у сумі 555,0 тис. грн та повернуто власних надходжень за
минулий рік 0,7 тис. грн. Залишок коштів станом на 01 квітня 2020 року
складає 621,9 тис. грн.
Виходячи з вищезазначеного, керуючись статтею 6, пунктом 3 частини
першої статті 13, пунктом 1 статті 18, частиною четвертою статті 34, пунктом 1
частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про
місцеві державні адміністрації»:
1. Взяти до відома звіт про виконання зведеного бюджету
Нижньосірогозького району за І квартал 2020 року та схвалити звіт про
виконання районного бюджету за І квартал 2020 року.
2. Фінансовому відділу районної державної адміністрації:
2.1. Систематично проводити моніторинг надходжень податків і зборів у
розрізі місцевих бюджетів та видів платежів, аналізувати всі випадки зниження
надходжень у порівнянні з відповідним періодом минулого року та вжити
заходів щодо їх усунення.
2.2. Спільно з виконкомами селищної та сільських рад встановити
належний контроль за станом виконання затверджених показників доходів
місцевих бюджетів на 2020 рік.
2.3. Спільно з Нижньосірогозькою ДПІ Генічеського управління ГУДПС у
Херсонській області, Автономної Республіки Крим та м. Севастополі,
виконкомами селищної та сільських рад здійснити обрахунки втрат доходів
місцевих бюджетів у розрізі податків і зборів, які виникнуть у 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».
3. Фінансовому відділу районної державної адміністрації, виконкомам
селищної та сільських рад забезпечити у першочерговому порядку
фінансування за рахунок доходів захищених статей видатків (заробітна плата,
енергоносії) та заходи боротьби з коронавірусом. Обмежити проведення не
першочергових видатків у період запровадження карантину в умовах пандемії.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Полуекто О.М.
Голова районної
державної адміністрації
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