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Пояснювальна записка
до звіту про виконання бюджету отг м.Помічна

за І півріччя 2020 року

Головним завданням та пріоритетним напрямком виконання бюджету міста
було наповнення його доходної частини. Протягом звітного періоду
виконавчими органами міської ради спільно з фіскальною службою проводились
заходи, спрямовані на збільшення надходжень до бюджету міста.

Обсяг доходів бюджету міста за звітний період 2020 року склав 55771,2
тис.грн., з яких податки і збори загального фонду бюджету – 34835,5 тис.грн.,
спеціального фонду – 4102,4 тис.грн. та офіційні трансферти – 16833,3 тис.грн., з
них – власні надходження бюджетних установ – 3917,1 тис.грн., дохід від
операцій з капіталом – 37,4 тис.грн.

Основним бюджетоутворюючим підприємством громади є РФ «Одеська
залізниця ПАТ «Укрзалізниця». Питома вага надходжень до загального фонду
від підприємства становить 50,3%.

Найвагоміші платники: СТОВ «Мир» - 2,45%, бюджетні установи громади –
8,8% (надходження від податку на доходи фізичних осіб).

План по власних доходах загального фонду (без урахування офіційних
трансфертів) виконаний на 104,5 %, перевиконання плану склало 1483,1 тис.грн.

Податок на доходи фізичних осіб є найвагомішим джерелом наповнення
бюджету міста. Його надходження в доходах загального фонду займають 74,3%
та становлять 25884,7  тис.грн. План виконаний на 95,5%. Ріст доходів порівняно
з аналогічним періодом минулого року становить 14,2%, або 3223,9 тис.грн.

В складі податку на майно надійшло плати за землю в розмірі 2073,5
тис.грн. (виконання запланованого показника – 227,9%). В порівнянні з 2019
роком відбулось зменшення надходжень на 350,3 тис.грн. або на 14,5%.

Обсяг сплати єдиного податку склав 2578,3 тис.грн. План виконаний на
150,8%. В порівнянні з минулорічним показником відбулось зростання на 965,5
тис.грн. (або на 62,5%), в тому числі по фізичних особах - на 895,9 тис.грн., що
пояснюється тим, що на території громади збільшилася кількість платників
єдиного податку.

За звітний рік до бюджету міста надійшло акцизного податку в обсязі 1234,5
тис.грн. (99,72% до плану). В порівнянні з попереднім роком надходження
податку зменшились на 41,6 тис.грн. або на 3,3%.

Крім того, до бюджету надійшло адміністративних зборів та платежів,
доходів від некомерційної господарської діяльності у сумі 33,6 тис.грн.
(виконання запланованого показника – 115,9%), з них: адміністративного збору
за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємств
та громадських формувань – 2,6 тис.грн., адміністративного збору за державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 24,9 тис.грн. або
118,4%, плати за надання інших адміністративних послуг – 6,1 тис.грн.. або 76%.
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