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Про
виконання місцевих бюджетів
Нижньосірогозького району за підсумками
I півріччя 2020 року
У січні - червні 2020 року до загального фонду місцевих бюджетів району
мобілізовано 28 623,7 тис. грн. податків і зборів, що становить 119,0% до
планових показників. Понад план отримано 4566,4 тис. грн. Виконання взятих
зобов’язань за доходами забезпечено всіма бюджетами, що входять до складу
бюджетної системи району. Виконання річних планових показників становить
37,4%.
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження
загального фонду зросли на 102,7%, або на 748,8 тис. грн. Найвищий приріст
досягнуто
у
Вербівській
(280,9%),
Дем’янівській
(196,0%)
та
Нижньоторгаївській (139,6%) сільських радах, проте допущено скорочення
надходжень по Верхньоторгаївській (87,5%), Анатолівській (88,9%),
Вільненській (91,7%) та Новоолександрівській (95,1%) сільських радах.
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 122,7%, або на 1349,4
тис. грн, по єдиному податку - на 119,2%, або на 1176,7 тис. грн. Проте
допущено скорочення надходжень плати за землю по 5-ти сільських радах
(Верхньоторгаївська, Вільненська, Новоолександрівська, Сірогозька та
Степненська) та по єдиному податку по 6-ти сільських радах (Анатолівська,
Верхньосірогозька, Вільненська, Новоолександрівська, Новопетрівська та
Першопокровська).
Зменшення темпу росту надходжень насамперед пов’язано із
запровадженням з 17 березня 2020 року на території України карантинних
заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної
хвороби (СОVID-19), відповідно до яких обмежено перелік дозволених видів
діяльності для малого і середнього бізнесу та внаслідок надання податкових
пільг.
За І півріччя 2020 року місцеві бюджети району отримали 138,4 тис. грн
акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів. У поточному році ситуація зі справлянням акцизного

податку з кінцевих продаж погіршилася. Станом на 01 липня 2020 року він не
надходить до Вербівської та Новопетрівської сільських рад.
До спеціального фонду (без урахуванням трансфертів ) надійшли кошти
у сумі 915,7 тис. грн. Найбільшу питому вагу у складі спеціального фонду
займають власні надходження бюджетних установ, які надійшли у сумі 869,4
тис. грн та кошти від продажу землі – 32,1 тис. грн.
До загального фонду районного бюджету (без врахування міжбюджетних
трансфертів) надійшло 11 282,8 тис. грн доходів, що становить 101,0%, сума
перевиконання до плану - 114,2 тис. грн.
Темп зростання до минулого року становить 83,9 %, або 2171,9 тис. грн.
Податковий борг, без урахування податкового боргу банкрутів, станом на
01 липня 2020 року становить 1 694,4 тис. грн.
За звітний період з державного бюджету отримали 29 821,5 тис. грн., із
них базова дотацію надійшла у сумі 3306,0 тис. грн. освітня субвенція – 23743,1
тис. грн. та медична субвенція – 2772,4 тис. грн., що складає 100 % до
запланованого обсягу.
З обласного бюджету районом отримано:
додаткову дотацію на фінансування переданих з державного бюджету
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 1516,4 тис. грн;
субвенцію з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету у сумі 71,9 тис. грн;
субвенцію з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету – 164,5 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;
субвенцію з місцевого бюджету на здійснення підтримки закладів та
заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету у сумі 122,3 тис. грн. Це цільові видатки, які спрямовані
на лікування хворих на цукровий діабет на придбання інсуліну (76,0 тис. грн) та
підтримку закладів охорони здоров`я, які надають вторинну медичну допомогу
(46,3 тис. грн).
Крім того, за I півріччя 2020 року районом отримано:
з обласного бюджету іншу субвенцію у сумі 3,3 тис. грн при плані 7,0
тис. грн, або 47,1 %, кошти використано на поховання учасників бойових дій;
з селищного та сільських бюджетів іншу субвенцію на утримання
закладів освіти, охорони здоров`я та інших установ в сумі 1373,2 тис. грн;
з районного бюджету надавалася інша субвенція селищній та сільським
радам на утримання дошкільних навчальних закладів та закладів культури у
сумі 1424,5 тис. грн. Через обмежений фінансовий ресурс селищний та сільські
бюджети недоотримали 445,5 тис. грн, або 76,2 % від запланованого обсягу.
Майже всі місцеві бюджети району мали у своєму розпорядженні
фінансовий ресурс для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати
працюючим у бюджетній сфері та на проведення розрахунків за спожиті

бюджетними установами енергоносії і житлово-комунальні послуги.
Кредиторська заборгованість станом на 01 липня 2020 року складала 438,0 тис.
грн (це районний бюджет - 433,8 тис. грн та Новоолександрівська сільська рада
- 4,2 тис. грн), з них по виплаті заробітної плати з нарахуванням - 426,7 тис. грн,
за пільгове перевезення - 10,3 тис. грн та послуги зв`язку пільгової категорії
населення 1,0 тис. грн. Станом на 06 липня 2020 року вся кредиторська
заборгованість погашена.
Виконання районного бюджету за видатками по загальному фонду
забезпечено на 79,6%. Протягом звітного періоду здійснено видатків на 45205,3
тис. грн. По спеціальному фонду видатки районного бюджету склали 1346,6
тис. грн, з них видатки бюджету розвитку склали – 800,8 тис. грн.
На виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетної
сфери за рахунок районного бюджету спрямовано 38662,7 тис. грн, або 89,2%
від запланованого обсягу на оплату енергоносіїв – 1463,4 тис. грн, або 47,5%
від запланованого обсягу.
На фінансування заходів двадцяти шести районних програм передбачено
кошти на 2020 рік у сумі 12 940,7 тис. грн. Касові видатки за звітний період
проведено у сумі 3 685,7 тис. грн, що складає 28,5% до річного плану.
Резервний фонд розподілено у сумі 145,0 тис. грн. Використано 120,3 тис.
грн. на здійснення заходів протидії поширенню гострої респіраторної хвороби,
спричиненої коронавірусом. Залишок коштів по розпорядникам та одержувачам
коштів складає 24,7 тис. грн. Залишок нерозподіленого резервного фонду
станом на 01 липня 2020 року становить 55,0 тис. грн.
З урахуванням залишку коштів на початок 2020 року (8102,7 тис. грн),
надходжень податків та зборів (11282,8 тис. грн), трансфертів з державного
бюджету та місцевих бюджетів різних рівнів (33131,1 тис. грн), фінансовий
ресурс районного бюджету по загальному фонду за I півріччя 2020 року склав
52516,6 тис. грн, видатки проведено у сумі 45205,3 тис. грн до бюджету
розвитку (спеціального фонду) передано 800,8 тис. грн. Залишок коштів на
рахунку загального фонду районного бюджету станом на 01 липня 2020 року
склався у сумі 6510,5 тис. грн.
Фінансовий ресурс спеціального фонду районного бюджету за I півріччя
2020 року, з урахуванням залишку коштів на початок року (551,0 тис. грн),
надходжень поточного року (676,4 тис. грн) та коштів, що передані до бюджету
розвитку із загального фонду (800,8 тис. грн.) склався у сумі 2028,2 тис. грн,
видатки проведено у сумі 1346,6 тис. грн (бюджет розвитку 800,8 тис. грн та
власні надходження бюджетних установ – 545,8 тис. грн), повернуто власних
надходжень за минулі роки 74,6 тис. грн. Залишок коштів станом на 01 липня
2020 року складає 607,0 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 півріччя 2020 року та схвалити звіт про
виконання районного бюджету за І півріччя 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.
3. Фінансовому відділу районної державної адміністрації, головним
розпорядникам коштів районного бюджету, керівникам бюджетних установ,
селищному та сільським головам:
3.1. Здійснити аналіз щодо забезпеченості видатків місцевих бюджетів на
оплату праці з нарахуванням, розрахунків за енергоносії та інші комунальні
послуги та здійснювати їх першочергове фінансування.
3.2. Дотримуватися заходів з економії енергоресурсів, забезпечивши їх
споживання у фізичних обсягах у межах затверджених лімітів.
4. Фінансовому відділу районної державної адміністрації та
Першопокровському сільському голові Васильченку Є.А. забезпечити
перерахування коштів до обласного бюджету на співфінансування проекту
«Реконструкція існуючої будівлі гуртожитку під дитячий садок на 40 місць в
селі Першопокровка Нижньосірогозького району Херсонської області.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Полуекто О.М.
Голова районної
державної адміністрації
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