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Висновок

про стан виконання бюджету міста Хуст за січень-вересень 2019 року

За підсумками січня–вересня 2019 року до загального фонду бюджету міста надійшло
податків, зборів та неподаткових платежів у сумі 126 481,2 тис.грн., що складає 106,1 % до
планових показників на відповідний період, або на 7 312,4 тис.грн. більше.

Надходження податку та збору на доходи фізичних осіб становлять 58 259,4 тис.грн.,
що більше від запланованих показників на 1 276,7 тис.грн. 

За  рахунок  росту  фонду  заробітної  плати  збільшилися  надходження  податку  на
доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку
у вигляді заробітної плати, надходження яких становлять 102,2% до планових показників,
або на 1276,7 тис.грн. більше та податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення,
грошових  винагород  та  інших  виплат,  одержаних  військовослужбовцями  та  особами
рядового  і  начальницького  складу,  що  сплачується  податковими  агентами,  надходження
яких перевищують планові показники на 111,9 тис.грн. 

Надходження податку на прибуток підприємств та фінансових установ  комунальної
власності становлять 95,0 тис.грн., або 107,1 % до річного плану.  Поступлення від частини
чистого  прибутку  (доходу)  комунальних  унітарних  підприємств,  що  вилучається  до
бюджету  за  січень-вересень склали  169,6  тис.грн.  або  226,1%  до  річних  планових
показників. Дані надходження залежать від прибутку комунальних підприємств.

У зв’язку  із  змінами в  законодавстві  до  бюджету міста  поступили кошти  рентної
плати  за  спеціальне  використання  лісових  ресурсів  в  частині  деревини,  заготовленої  в
порядку рубок головного користування  у розмірі 341,6 тис.грн. при уточнених показниках
221,5 тис.грн. та кошти рентної плати за користування надрами для видобування корисних
копалин загальнодержавного значення у сумі 7,2 тис. грн. при плані 4,6 тис.грн.

У зв`язку  із  збільшенням  ставки,  яка  залежить  від  розміру  мінімальної  заробітної
збільшилися  надходження податку на майно, відмінного від земельної ділянки.  При плані
1997,1 тис.грн. надходження становлять 2251,9 тис.грн., що складає 112,8%.
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У  порівнянні  з  відповідним  періодом  минулого  року  збільшилися  надходження
земельного податку з юридичних осіб у зв`язку з відміною пільги 25 відсотків податку для
залізниць. За дев`ять місяців 2019 року надходження перевищують уточнені показники на
242,7 тис.грн.

У зв`язку із збільшення коефіцієнту індексації земельних ділянок зросли надходження
орендної плати за землю з юридичних осіб, яка станом на 01.10.2019 року надійшла у сумі
3772,8  тис.грн.  при  запланованих  3223,0  тис.грн.  та  земельного  податку  з  фізичних  осіб
(виконання запланованих показників становить 101,3%).

Виконання  планових  показників  по  транспортному  податку  з  юридичних  осіб
становить 129,3%, або на 12,9 тис.грн. більше.

У 2019 році набули чинності зміни  до Податкового кодексу, внесені Законом України
від 23.11.2018 р. № 2628-VIII. Зокрема, внесено зміни до ст. 268 ПКУ, яка регулює порядок
оподаткування  туристичним  збором.  Перевиконання  планових  показників  туристичного
збору становить 27,0 тис.грн.

Виконання  по  надходженнях  єдиного  податку  з  фізичних  осіб  становить  106,1
відсотки, тобто при плані  13 650,0 тис.грн. надійшло коштів 14 481,5тис.грн. Надходження
єдиного податку збільшилися у зв`язку із збільшенням зареєстрованих платників податку.

Адміністративні  штрафи  та  інші  санкції   надійшли  у  сумі  56,9  тис.грн.  при
планових показниках  44,0 тис.грн., що становить 129,3 %. 

До бюджету міста надходить плата за надання адміністративних послуг, поступлення
якої за 9 місяців поточного року становлять 3374,8 тис.грн., що складає 116,3 %  планових
показників. Поступили  кошти  плати за  надання  інших  адміністративних   послуг у  сумі
3264,5 тис.грн., що на 461,5 тис.грн. перевищують планові показники та адміністративного
збору за державну реєстрацію речових правна нерухоме майно та їх обтяжень у сумі 37,2
тис.грн.,що  більше  на  5,7  тис.грн.  Поступлення адміністративного  збору  за  державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень за 9 місяців поточного року
становлять 73,1 тис.грн., що складає 48,7%  до річних планових показників.

Виконання річного плану по орендній платі за землю з фізичних осіб становить 66,4%.
Надходження зменшилися у зв`язку з продажем земельних ділянок.

Значним джерелом дохідної частини бюджету міста є  акцизний податок з реалізації
суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, поступлення від якого
за  десять  місяців  поточного  року  становлять  14951,8  тис.грн.  при  запланованих  12955,5
тис.грн., що на 1996,2 тис.грн. більше. Але разом з тим, виконання річного показника лише
68,6%. Надходження зменшилися у порівнянні до минулого року у зв`язку з  зменшенням
надходжень від ПП Браєр Й., який є одним з найбільших платників даного податку.

Висновок: станом на 01.10.2019 року перевиконання плану по загальному фонду
міського  бюджету  складає  –  7312,4  тис.грн.,  що  становить  106,1%. Враховуючи
вищенаведене, керуючись ст.78 Бюджетного кодексу України просимо внести зміни до
рішення про бюджет міста Хуст на 2019 рік, а саме збільшити дохідну та видаткову
частину загального фонду.
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