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КОНТРОЛЬ

м. Знам’янка

Про стан надходження платежів
до бюджетів усіх рівнів та
використання бюджетних коштів
за січень-вересень 2017 року
Зусилля керівників структурних підрозділів районної державної
адміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України в районі та
органів місцевого самоврядування району у 2017 році спрямовувалися на
виконання програми економічного і соціального розвитку Знам'янського
району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 23 грудня
2016 року № 199, відповідних завдань щодо підвищення наповнюваності
бюджетів усіх рівнів та програм щодо забезпечення фінансування,
передбачених в місцевих бюджетах, видатків на утримання соціальнокультурної сфери, інвестиційних проектів та здійснення гарантованих
соціальних виплат населенню.
У січні-вересні 2017 року надходження податків і зборів до загального і
спеціального фондів бюджетів усіх рівнів склали 117607,8 тис. грн. або 97,0%
до плану січня-вересня 2017 року (121222,4 тис. грн.) та 140,7% до відповідного
періоду 2016 року, у тому числі: надходження платежів до державного бюджету
склали 45957,6 тис. грн. при плані 54884,5 тис. грн. (83,7% та 152,0%);
надходження до місцевого бюджету (в контингенті) склали 71650,2 тис. грн.
при плані 66337,9 тис. грн. (108,0% та 134,2%).
До загального фонду державного бюджету району у січні-вересні
2017 року мобілізовано 44797,6 тис. грн., у тому числі: податку на прибуток –
539,7 тис. грн. при плані – 804,6 тис. грн. (67,1%) та 24,2% до відповідного
періоду 2016 року; податку на додану вартість – 19511,2 тис. грн. (66,1% та в
2,3 рази); податку на доходи фізичних осіб – 23797,3 тис. грн. (67,9% та
179,4%); військового збору – 4387,0 тис. грн. (139,9% та 175,9%); частини
прибутку (доходу) державних підприємств, що вилучається до бюджету –
1357,2 тис. грн. (122,5% та 38,9%); рентної плати за користування надрами –
741,1 тис. грн. (74,5% та 129,7%).
Податковий борг до зведеного бюджету становить 2580,0 тис. грн., у тому
числі: до державного бюджету – 617,0 тис. грн., обсяг якого збільшився на
129,4 тис. грн. (26,5%) у порівнянні з початком 2017 року; до місцевого
бюджету – 1963,0 тис. грн., обсяг якого збільшився на 573,0 тис. грн. (41,2%) у
порівнянні з початком 2017 року.
Із урахуванням трансфертів з державного бюджету доходи місцевого
бюджету склали в цілому по району 243805,3 тис. грн. або 100,2% до
запланованих обсягів з урахуванням внесених змін на січень-вересень

2
2017 року, у тому числі: загального фонду – 232407,8 тис. грн. (100,6%), що
складає 133,2% до відповідного періоду минулого року; спеціального фонду –
11397,4 тис. грн. (93,0% та 136,2%).
Трансферти з державного бюджету за січень-вересень 2017 року склали
157724,2 тис. грн. або 64,7% від загальної суми доходної частини бюджету.
До загального фонду місцевого бюджету у січні-вересні 2017 року
надійшло власних і закріплених доходів у сумі 65277,2 тис. грн., що склало
109,5% до затверджених уточнених показників на цей період
(середньообласний показник 110,3% та 117,4% по бюджетах районів).
Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і
закріплених доходів зросли на 17626,8 тис. грн. або на 37,0%
(середньообласний показник на 36,6% та по бюджетах районів на 39,6%).
Забезпечили виконання планів січня-вересня 2017 року всі 14 бюджетів.
Районний бюджет по власних надходженнях загального фонду за
січень-вересень 2017 року виконаний на 108,2%, при плані 30495,8 тис. грн.
фактичне надходження складає 33004,0 тис. грн. та 174,3% до відповідного
періоду 2016 року.
Сільські бюджети по загальному фонду за січень-вересень 2017 року
виконані на 110,7%. Фактичне надходження складає 32273,2 тис. грн. при плані
звітного періоду 29141,0 тис. грн. та 112,4% до відповідного періоду 2016 року.
Найкращі показники виконання власних доходів загального фонду до
річного плану 2017 року мають у відсотках сільські ради: Петрівська – 90,4;
Цибулівська – 81,6; Макариська – 79,7; Іванковецька – 79,6; Богданівська –
78,3; Диківська – 78,0.
Надходження податку та збору на доходи фізичних осіб за січеньвересень 2017 року склали 32884,6 тис. грн. або 108,1% до плану січня-вересня
2017 року та 174,2% до відповідного періоду 2016 року.
Надходження податку на майно склали 18817,9 тис. грн. або 109,1% до
плану січня-вересня 2017 року. Порівняно з відповідним періодом 2016 року
надходження податку на майно збільшились на 2893,8 тис. грн. (18,2%).
Єдиного податку надійшло 8999,6 тис. грн., або 126,6% до плану
січня-вересня 2017 року та 139,2% до відповідного періоду 2016 року.
Основним джерелом доходів спеціального фонду (без трансфертів) у
січні-вересні 2017 року є власні надходження бюджетних установ –
3304,5 тис. грн., питома вага складає 97,0%.
Із місцевих бюджетів району за січень-вересень 2017 року проведено
касових видатків на загальну суму 244276,6 тис. грн., що складає 73,6% до
запланованого місцевими бюджетами обсягу видатків на рік. Видатки
загального фонду у січні-вересні 2017 року склали 225268,5 тис. грн. (74,3% до
плану на рік), у тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету
соціальної спрямованості (пільги, субсидії, допомоги) видатки склали у сумі
89406,9 тис. грн. (78,6%); видатки спеціального фонду проведені у обсязі
19008,2 тис. грн. (66,6%).
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Загальний обсяг проведених видатків місцевих бюджетів проти
відповідного періоду минулого року збільшився по загальному фонду – на
57553,8 тис. грн. (34,3%), по спеціальному фонду – на 3976,1 тис. грн. (26,5%).
За економічними статтями касові видатки загального фонду, у порівнянні
з відповідним періодом минулого року, збільшилися на: заробітну плату з
нарахуваннями – 54,9% (33015 тис. грн.) у зв'язку із збільшенням мінімальної
заробітної плати до 3200 грн., харчування – 30,1% (624,2 тис. грн.), розрахунки
за енергоносії та комунальні послуги – 25,8% (1708,0 тис. грн.), поточні
трансферти населенню (допомоги, пільги, субсидії) – 24,0% за рахунок
погашення заборгованості за минулий рік (17635,3 тис. грн.); зменшилися на
медикаменти – 0,06% (30,3 тис. грн.).
Питома вага видатків на заробітну плату та енергоносії склала 74,7% у
загальному обсязі всіх статей видатків.
Переважна частина коштів загального фонду районного та сільських
бюджетів спрямована на утримання установ, закладів та проведення заходів у
галузях соціально-культурної сфери (із врахуванням субвенцій з держбюджету
соціальної спрямованості) у сумі 205916,7 тис. грн. (91,4% від загального
обсягу видатків). Зазначені видатки на галузі соціально-культурної сфери
збільшилися проти відповідного періоду минулого року на 55205,7 тис. грн. або
36,6%. Здійснення видатків державних програм соціального захисту населення
(за рахунок субвенцій з державного бюджету) складає у обсязі 89406,9 тис. грн.,
з них: допомога окремим категоріям громадян (сім'ям з дітьми, прийомним
сім'ям, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам) –
35841,9 тис. грн., пільги і субсидії населенню на житлово-комунальні та інші
послуги – 53565,0 тис. грн.
У січні-вересні поточного року забезпечено функціонування
84 бюджетних установ району, штатна чисельність працюючих яких складає
1813,68 ставок.
Районною державною адміністрацією забезпечена співпраця з органами
місцевого самоврядування стосовно залучення коштів сільських рад на
реалізацію заходів програми соціально-економічного розвитку району та
функціонування бюджетних установ. Станом на 01 жовтня поточного року
затверджено 13125,4 тис. грн. міжбюджетних трансфертів із сільських
бюджетів районному бюджету (загальний фонд – 8288,2 тис. грн., спеціальний
фонд – 4837,2 тис. грн.).
Станом на 01 жовтня 2017 року у Знам'янському управлінні Державної
казначейської служби України Кіровоградської області обліковуються
зареєстровані зобов'язання по видатках загального фонду, виплати яких
здійснюються за рахунок субвенцій з державного бюджету (пільги, субсидії,
допомоги населенню), у сумі 11320,3 тис. грн., по інших статтях видатків
кредиторська заборгованість відсутня.
Відповідно до статей 18, 31, 35, 39, 41 Закону України "Про місцеві
державні адміністрації", з метою забезпечення виконання бюджетів усіх рівнів,
використання бюджетних коштів у 2017 році та підвищення рівня управління
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бюджетними коштами, безумовного дотримання вимог чинного бюджетного
законодавства:
1. Начальнику Знам'янського відділення Олександрійської об'єднаної
державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної
служби у Кіровоградській області Козіну П.І. за участю структурних
підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів
міністерств і відомств України в районі та органів місцевого самоврядування
району, у межах повноважень:
1) тримати на контролі стан виконання дохідної частини місцевих
бюджетів усіх рівнів, постійно аналізувати тенденції їх наповнення та
забезпечити під час внесення змін до бюджетів визначення економічно
обґрунтованих обсягів доходів та фінансування нагальних напрямків видатків;
2) вжити заходів щодо забезпечення повної сплати нарахованих сум
податку на майно, єдиного податку;
3) підвищити результативність заходів щодо скорочення податкової
заборгованості із платежів до місцевих бюджетів та поліпшення платіжної
дисципліни суб'єктів господарювання.
2. Начальнику фінансового управління райдержадміністрації Бискуб Г.М.
спільно з головними розпорядниками коштів районного бюджету, виконкомами
сільських рад району, у межах повноважень, забезпечити здійснення заходів
щодо:
1) проведення своєчасних і у повному обсязі розрахунків із виплати
заробітної плати працівникам бюджетних установ та за спожиті бюджетними
установами енергоносії і комунальні послуги, не допускаючи простроченої
заборгованості із зазначених видатків;
2) організації роботи з питання реєстрації в Знам'янському управлінні
Державної казначейської служби України Кіровоградської області фінансових
зобов'язань не пізніше трьох останніх робочих днів поточного місяця та
своєчасного надання розрахунково-платіжних доручень;
3) контролю за цільовим, ефективним та у повному обсязі використанням
у 2017 році коштів субвенцій з державного бюджету з дотриманням вимог
відповідних порядків їх використання;
4) запровадження постійного моніторингу залишків коштів на рахунках
розпорядників коштів бюджетів з метою ефективного управління фінансовими
ресурсами.
5) дотримання вимог Бюджетного кодексу України щодо взяття
бюджетних зобов'язань в межах бюджетних асигнувань, передбачених
кошторисами;
6) дотримання вимог чинного законодавства України при здійсненні
фінансово-господарських операцій, веденні бухгалтерського обліку та звітності.
3. Начальнику Знам'янського управління Державної казначейської служби
України Кіровоградської області Коноваленко Н.І. забезпечити своєчасні
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розрахунки за видатками загального та спеціального фондів районного та
сільських бюджетів.
4. Рекомендувати сільським головам району з метою своєчасного і
дієвого реагування на невиконання затверджених показників сільських
бюджетів вжити заходів щодо забезпечення показників із надходження доходів,
запровадивши щоденний моніторинг по власних і закріплених доходах та
першочергових виплатах.
5. Начальнику відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури
райдержадміністрації Чубін І.Ю., начальнику управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації Чорній Н.М., в.о. начальника відділу у
Знам'янському
районі
Головного
управління
Держгеокадастру
у
Кіровоградській області Короленко Н.В., у межах повноважень, вжити заходи
щодо:
1) популяризації інвестиційного потенціалу району з метою залучення
фінансових ресурсів потенційних інвесторів на інвестиційно привабливі
земельні ділянки;
2) продовження проведення інвентаризації земель запасу на території
району з метою подальшого визначення інвестиційно привабливих земельних
ділянок.
6.
Начальнику
управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації Чорній Н.М. за участю:
1) виконкомів сільських рад, у межах повноважень, продовжити
проводити роботу з орендарями земель сільськогосподарського призначення та
водного фонду щодо перегляду збільшення розміру орендних ставок по
розрахунках за здані в оренду земельні ділянки (паї) та земельні ділянки
водного фонду;
2) Макариського, Мошоринського, Трепівського сільських голів провести
роботу з керівниками ТОВ ВКК "Асторія", ТОВ "Рос Агро",
ФГ "Максимов Б.Г." щодо перереєстрації сільськогосподарських підприємств
на території Знам'янського району;
3) керівників відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації
та керівників сільськогосподарських підприємств усіх форм власності
забезпечити вжиття заходів щодо встановлення рівня заробітної плати
працівників в розмірі не нижче середньо районного показника; своєчасної та у
повному обсязі виплати податку та збору на доходи фізичних осіб за земельні
частки (паї).
7. В. о. начальника відділу у Знам'янському районі Головного управління
Держгеокадастру у Кіровоградській області Короленко Н.В., за участю
виконкомів сільських рад району, у межах повноважень, посприяти
переукладанню договорів оренди землі на земельні ділянки, по яких на даний
час встановлена відсоткова ставка на рівні 2-3% від нормативної грошової
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оцінки землі, на встановлення відсоткових ставок більше 8% від нормативної
грошової оцінки.
8. Начальникам структурних підрозділів райдержадміністрації:
управління соціального захисту населення Івановій А.І., управління
агропромислового розвитку Чорній Н.М., фінансового управління Бискуб Г.М.,
відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури Чубін І.Ю. за
участю начальника Знам'янського відділення Олександрійської об'єднаної
державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної
служби у Кіровоградській області Козіна П.І. та начальника Знам'янського
об'єднаного управління Пенсійного фонду України Кіровоградської області
Суслова Л.Г., відповідно до повноважень, тримати на контролі питання виплати
заробітної плати в реальному секторі економіки, в бюджетній сфері,
забезпечити здійснення заходів з детінізації трудових відносин, легалізації
заробітної плати та підвищення рівня оплати праці.
9. З метою забезпечення безумовного виконання показників доходної
частини місцевих бюджетів району у 2017 році активізувати роботу районних
комісій з питань: погашення заборгованості із заробітної плати (грошового
забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат; забезпечення
своєчасності і повноти сплати податків.
10. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови
районної державної адміністрації від 28 липня 2017 року № 213-р "Про стан
надходження платежів до бюджетів усіх рівнів та використання бюджетних
коштів за січень-червень 2017 року".
11. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступників голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу
функціональних повноважень.

Голова районної
державної адміністрації

О.ЛУКАШОВ

