
Інформація про виконання 
бюджету Фонтанської сільської територіальної громади 

за січень- травень   2022 року 

Доходи бюджету 

           До  загального фонду бюджету Фонтанської сільської  територіальної громади за
січень  –  квітень   2022  року  надійшло  91098,6  тис.грн.,    що  становить  87,8% до
планових показників на звітний період та 33,6 % до річного плану. Недоотримано до  плану
12637,0  тис.грн. , в тому числі 

- власних доходів станом на 1 червня  2022 року надійшло 65194,2 тис.грн., що становить
83,9% до планових показників на звітний період та 31,4% до річного плану.  Недоотримано до
плану складає 12541,6 тис.грн. 

- офіційних  трансфертів  станом  на  1  червня    2022  року  надійшло  25904,4  тис.грн., що
становить  99,6% до  планових  показників  на  звітний  період.  Недоотримано  до  плану  95,4
тис.грн.

Структуру надходжень загального фонду бюджету громади (без трансфертів)за січень –
травень  2022 року  складають:
- податок на доходи фізичних осіб – 43,1 %;
- місцеві податки і збори – 40,3 %, в т.ч.:

податок на майно ( в т.ч. податок на нерухоме майно відмінне від земельної   ділянки,
плата за землю, транспортний податок) – 21,9 %,

          єдиний податок – 18,4 %,
- акцизний податок – 14,5%;
- плата за надання  адміністративних послуг – 0,6%;
- інші податки і збори – 1,5%; 

Аналіз виконання джерел доходів загального фонду бюджету
Фонтанської сільської  територіальної громади за  січень - травень 2022 року

   тис. грн.

Найменування

Планові
показники
на  січень –

травень
2022 року

Фактично
надійшло
за січень
– травень
2022 року

Відхилення
до

уточненого
плану(+/-)
тис.грн.

%
виконан

ня до
плану

Податок та збір на доходи фізичних осіб 29924,4 28101,5 -1825,9 93,9
Податок на прибуток 87,0 486,5 399,5 559,3
Внутрішні податки на товари та послуги
( акцизний податок) 15633,9 9473,1 -6160,8 60,5
Податок на нерухоме майно 5490,4 5498,1 7,7 100,1
Плата за землю 12510,6 8755,9 -3754,7 69,7
Транспортний податок 60,2 59,1 -1,1 98,2
Туристичний збір 27,9 12,0 -15,9 43,0
Єдиний податок 12414,5 11923,8 -490,7 96,0
Адміністративний збір 477,6 333,6 -144,0 69,8
Інші надходження 1020,0 498,6 -521,4 48,9
Інші податки та збори 89,3 52,0 -37,3 58,2
ВСЬОГО ДОХОДІВ
 (безурахування трансфертів) 

77735,8 65194,2 12541,6 83,9



Динаміка надходження до загального фонду бюджету громади основних дохідних  джерел
за січень - травень 2022 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року 

-

Найменування

Надходження
січень -

травень 2021
року 

Надходження
за січень -

травень 2022
року

Відхиле
ння
(-/+)

%  до
минуло
го року

ДОХОДИ ВІД ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ 
Податок та збір на доходи фізичних осіб 24867,9 28101,5 3233,6 113,0
Податок на прибуток 86,8 486,5 399,7 560,5
Внутрішні податки на товари та послуги 
( акцизний податок) 16249,9 9473,1 -6776,8 58,3
Податок на нерухоме майно 5376,0 5498,1 122,1 102,3
Плата за землю 14674,8 8755,9 -5918,9 59,7
Транспортний податок 50,0 59,1 9,1 118,2
Туристичний збір 24,2 12,0 -12,2 49,6
Єдиний податок 10973,7 11923,8 950,1 108,7
Адміністративний збір 425,4 333,6 -91,8 78,4
Інші надходження 1706,7 498,6 -1208,1 29,2
Інші податки та збори 93,2 52,0 -41,2 55,8
ВСЬОГО ДОХОДІВ 
( без урахування трансфертів)

74528,6 65194,2 -9334,4 87,5

Міжбюджетні трансферти 20415,2 25904,4 5489,2 126,9

ВСЬОГО ДОХОДІВ ( з урахуванням 
трансфертів) 

94943,8 91098,6 -3845,2 96,0

 Порівняно  із  відповідним  періодом  минулого  року  надходження
зменшились  на 3845,2 тис.грн. або виконання склало  96,0 %, в тому числі
за рахунок 

- власних доходів недоотримано 9334,4 тис.грн., що становить темп росту  проти
відповідного періоду  2021 року 87,5% 

- офіційних  трансфертів  5489,2  тис.грн., що  становить  темп  росту  проти
відповідного періоду 2021 року 126,9 %.

Динаміка помісячного надходження до загального фонду бюджету за січень- травень
2022 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року 

Період 2021рік
( тис.грн.)

2022рік
( тис.грн.)

Відхилення Темп росту
до минулого

року 
січень 11445,8 16110,8 +4665,0 140,8
лютий 15584,7 16259,7 +675,0 104,3
березень 16459,4 12802,3 -3657,1 77,8
квітень 16390,3 10263,1 -6127,2 62,6
травень 14648,4 9758,3 -4890,1 66,6
Всього 74528,6 65194,2 -9334,4 87,5

          

            Основним бюджетоутворюючим податком у складі власних та закріплених доходів
є податок та збір на доходи з фізичних осіб, виконання якого станом на 1 червня 2022 року
склало 28101,5 тис. грн. або 93,9% недоотримано до плану  1825,9 тис.грн.  Порівняно із



відповідним періодом минулого 2021 року надходження  збільшилися на 3233,6 тис. грн.
або на 113,0%.

        Динаміка помісячного надходження ПДФО  за січень- травень   2022 року в
порівнянні з відповідним періодом минулого року 

Період 2021рік
( тис.грн.)

2022рік
( тис.грн.)

Відхилення Темп росту
до минулого

року 
січень 3634,9 5915,7 2280,8 162,7
лютий 5550,9 7774,8 2223,9 143,0
березень 5625,6 5137,7 -487,9 91,3
квітень 5126,6 4660,7 -465,9 90,9
травень 4929,9 4612,6 -317,3 93,6
Всього 24867,9 28101,5 3233,6 113,0

 

Другим важливим джерелом надходжень доходів загального фонду  є місцеві податки та
збори  ,  що сплачуються  (  перераховуються  )  згідно  з  Податковим  кодексом  України.
Виконання  станом  на  1  червня   2022  року  склали  2624,9  тис.  грн..  або  86,0%  .
Недоотримано до плану 4254,7  тис. грн.. в тому числі 

- податок  на  майно (  в тому числі  податок  на  нерухоме майно  та  плата  за землю)
надходження склали в сумі 14254,0 тис. грн недоотримано до  плану 3747,0  тис.грн  або
виконання 79,2 %
- єдиний податок надходження склали в сумі 11923,8 тис. грн недоотримано до  плану
490,7  тис.грн  або виконання 96,0 %
- транспортний  податок надходження склали в  сумі  59,1 тис.  грн недоотримано  до
плану 1,1  тис.грн  або виконання 98,2 %
- туристичний збір надходження склали в сумі 12,0 тис. грн недоотримано до  плану
15,9  тис.грн  або виконання 43,0 %

    Порівняно із відповідним періодом минулого 2021 року надходження  зменшились  на
4849,8  тис. грн. або на 84,7% (1,2 рази).

Динаміка помісячного надходження податку на нерухоме майно   за січень-
травень   2022 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року

Період 2021рік
( тис.грн.)

2022рік
( тис.грн.)

Відхилення Темп росту
до минулого

року 
січень 1942,4 2446,5 504,1 125,9
лютий 365,8 439,5 73,7 154,6
березень 373,1 127,9 -245,2 34,2
квітень 2501,5 2352,2 -149,3 94,0
травень 193,2 132,0 -61,2 68,3
Всього 5376,0 5498,1 122,1 102,3

Динаміка помісячного надходження плати за землю   за січень- травень   2022
року в порівнянні з відповідним періодом минулого року

Період 2021рік
( тис.грн.)

2022рік
( тис.грн.)

Відхилення Темп росту
до минулого

року 
січень 2501,4 2552,1 50,7 102,0
лютий 3387,0 2189,4 -1197,6 64,6
березень 2819,7 1346,2 -1473,5 47,7
квітень 2746,1 1048,3 -1697,8 38,2
травень 3220,6 1619,9 -1600,7 50,3
Всього 14674,8 8755,9 -5918,9 59,7



Динаміка помісячного надходження єдиного    податку     за січень- травень   2022
року в порівнянні з відповідним періодом минулого року

Період 2021рік
( тис.грн.)

2022рік
( тис.грн.)

Відхилення Темп росту
до минулого

року 
січень 1622,0 2742,8 1120,8 169,1
лютий 3427,5 4350,1 922,6 126,9
березень 900,8 671,6 -229,2 74,6
квітень 2443,6 1719,5 -724,1 70,4
травень 2579,8 2439,8 -140,0 94,6
Всього 10973,7 11923,8 950,1 108,7

                   Акцизного податку станом на 1 червня 2022 року  до бюджету територіальної
громади надійшло 9473,1  тис. грн. або 60,5 % до затверджених призначень на відповідний
період . Порівняно із відповідним періодом минулого 2021 року надходження зменшилися
на 6776,8 тис. грн. або на 58,3%(1,7 раза).

Динаміка помісячного надходження акцизного податку   за січень- травень   2022 року в
порівнянні з відповідним періодом минулого року 

Період 2021рік
( тис.грн.)

2022рік
( тис.грн.)

Відхилення Темп росту
до минулого

року 
січень 1358,7 2077,6 718,9 152,9
лютий 844,9 1149,7 304,8 136,1
березень 7229,6 4976,4 -2253,2 68,8
квітень 3356,8 401,6 -2955,2 11,9
травень 3459,9 867,8 -2592,1 25,1
Всього 16249,9 9473,1 -6776,8 58,3

   Плати  за  надання  адміністративних  послуг станом  на  1  червня   2022  року
надійшло 333,6  тис.грн., .або 69,8% до затверджених призначень на відповідний період , в
тому числі:  

адміністративного  збору  за  проведення  державної  реєстрації  юридичних  осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань  -  18,5 тис. грн

плати за надання інших адміністративних послуг  -  206,8 тис. грн.,
адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та

їх обтяжень  -  108,2 тис. грн.

          Порівняно із відповідним періодом минулого 2021 року надходження зменшилися
на 91,8 тис. грн. або темп росту складає 78,4%.

Крім власних надходжень податків і зборів, до загального фонду бюджету громади
станом  на  1  червня   2022  року  отримано  25904,4   тис.грн.  субвенцій  із  державного,
обласного та інших бюджетів, в тому числі 

- базова дотація  1372,0 тис.грн.
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 24047,5 тис.грн.
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за

рахунок коштів освітньої субвенції 232,0 тис.грн.
-  субвенція  з  місцевого  бюджету  на  надання  державної  підтримки  особам  з

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної  субвенції  з  державного бюджету
67,9 тис.грн. 

-  інші  субвенції  з  місцевого  бюджету  (  субвенція  з  Курсівської  сільської
територіальної громади ) 185,0 тис.грн.



            До  спеціального фонду бюджету Фонтанської сільської  територіальної громади
станом на 1 червня 2022 року надійшло  231,3 тис.грн., в тому числі екологічного податку
надійшло 23,7 тис.грн та  власні надходження бюджетних установ  207,6 тис.грн 

              Загалом темп росту доходів загального фонду бюджету громади (податки і збори) в
звітному періоді поточного року складає 87,5 % до  минулого року.

  Протягом  січня  -  травня  2022  року,  а  саме  в  березні  -  травні   2022  року
спостерігається уповільнення темпів зростання доходів загального фонду  бюджету громади
(без трансфертів), до  минулого року, зокрема  в січні п.р. темп приросту складав 140,8%, в
лютому  п.р.  -  104,3%,  в  березні  п.р.  –  77,8%,в  квітні  п.р.  62,6  %,  в  травні  п.р.  66,6  %
відповідно. 

 В  першу  чергу,  це  пов'язано  із  введенням  воєнного  стану  відповідно  до  Указу
Президента №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», внесенням відповідних змін
в податкове законодавство, що відповідно впливає на економіку, як на рівні держави, так і на
місцевому рівні,   що значно вплинуло на уповільнення надходжень до бюджету громади
основних  бюджетоутворюючих податків і зборів. 

Верховною Радою України прийнятий Закон України від 15.03.2022 № 2120-IX "Про
внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо
дії  норм на період дії  воєнного стану",  яким передбачено податкові пільги для ФОПів та
підприємств в умовах війни. 

Зокрема Законом на період воєнного стану передбачено:
۷             право на застосування спрощеної системи оподаткування 3 групи за ставкою 2%

суб’єктами господарювання за річним доходом до 10 млрд. грн. та без обмеження
чисельності працівників;

۷             добровільну сплату єдиного податку платниками 1-2 груп;
۷             добровільна сплата ЄСВ за мобілізованих працівників;
۷             звільнення від плати за землю за земельні ділянки, розташовані у зоні бойових

дій;
۷             добровільна сплата екологічного податку.

У той же час в умовах воєнного стану надзвичайно важливо забезпечити оперативне,
належне  та  безперервне  виконання  бюджету  громади  для  ефективного  фінансового
забезпечення заходів  територіальної  оборони,  захисту безпеки населення,  функціонування
бюджетної сфери та життєве необхідних потреб жителів громади та внутрішньо переселених
осіб.

Видатки бюджету

Фінансові ресурси бюджету громади спрямовувалися у першу чергу на забезпечення 
потреби  в  асигнуваннях  на  оплату  праці  працівників  бюджетних  установ,  відповідно  до
встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної
плати,  проведення  розрахунків  за  електричну  енергію,  водовідведення,  природний  газ  та
послуги  зв’язку,  медикаменти  та  продукти  харчування,  які  споживаються  бюджетними
установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків,  
фінансування видатків на національну безпеку і оборону та на здійснення заходів правового
режиму воєнного стану, реалізацію сільських соціальних програм.
         В  умовах  обмеженості  ресурсів  влада  на  державному  рівні  обмежила  видатки
Постановою від 09.06.2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень
Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», якою
визначено пріоритетність здійснення видатків по чергам 
-перша черга це видатки на оборону 
-друга черга 
-третя черга



Видаткова частина бюджету територіальної громади за січень - травень 2022 року
виконана в сумі 67069,2 тис. грн., або на 41,5% до уточненого плану на січень- травень  2022
року в сумі 161780,4 тис. грн., в тому числі: 

по загальному фонду в сумі 66609,6  тис. грн.,або на 58,2% до уточненого плану на
січень-травень  2022 року  в сумі 114447,4  тис. грн.

по спеціальному фонду в сумі 459,6 тис. грн., або на 1,0% до уточненого плану на
січень-травень  2022 року  в сумі 47333,0 тис. грн.

Фінансування  установ з бюджету територіальної громади за січень – травень
2022 року  в розрізі галузей склало:

По  загальному  фонду  за  січень  –  травень   2022  року  головними
розпорядниками проведено касових видатків на загальну суму 66609,6
тис.грн., в тому числі на 

- освіту 38410,4 тис.грн.( питома вага 57,7%)
- охорона здоров’я  927,9 тис.грн. (питома вага 1,4%)
- культуру 1860,6 тис.грн.( питома вага 2,8%)
- фізичну культуру і спорт 1059,8 тис.грн.( питома вага 1,6%)
- соціальний  захист  та  соціальне  забезпечення  6533,5  тис.грн.

( питома вага 9,8%)
- державне управління 10511,3  тис.грн.( питома вага 15,8%)
- житлово- комунальне господарство 4270,7 тис.грн.( питома вага

6,4%)
- інші видатки 80,9 тис.грн.( питома вага 0,1%)
- резервний фонд 596,3 тис.грн.( питома вага 0,9%)
- міжбюджетні трансферти 2358,2 тис.грн(питома вага 3,5%)

По  спеціальному   фонду  за  січень  –  травень   2022  року  головними
розпорядниками  проведено  касових  видатків  на  загальну  суму  459,6
тис.грн., в тому числі на 

- освіту 84,3 тис.грн.
- житлово- комунальне господарство 175,3 тис.грн.
- міжбюджетні трансферти 200,0 тис.грн

Фінансування  установ з бюджету територіальної громади за січень- квітень  2022 року
в розрізі напрямків видатків  склало 67069,2 тис.грн.,  в тому числі :

-  оплата праці і нарахування на заробітну плату  47545,0  тис.грн.( питома вага 70,9%)
- предмети , матеріали ,обладнання та інвентар 975,1 тис.грн.( питома вага 1,4%)
- продукти харчування 4986,9 тис.грн.( питома вага 7,4%)
- оплата послуг ( крім комунальних) 414,4 тис.грн.( питома вага 0,6%)
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2458,3 тис.грн .( питома вага 3,7%)
- поточні  трансферти  підприємствам  (установам,  організаціям)  5766,8  тис.грн.( питома

вага 8,6%)
- поточні  трансферти  органам  державного  управління  інших  рівнів  2358,2  тис.грн.

( питома вага 3,5%)
- інші виплати населенню 2179,7 тис.грн.( питома вага 3,2% )
- інші видатки 9,5 тис.грн ( питома вага 0,1%)
- капітальне будівництво 175,3 тис.грн.( питома вага 0,3%)
- капітальні  трансферти  органам  державного  управління  інших  рівнів  200,0  тис.грн.

( питома вага 0,3%)

 Бюджет розвитку по  Фонтанській  сільській  територіальній громаді на 2022 рік
заплановано  в  сумі  46747,9  тис.грн  .,  в  тому  числі  на  січень-  травень   2022  року
заплановано  44554,5 тис.грн з  них нерозподілений залишок бюджету розвитку складає



13266,1  тис.грн.  На  протязі  січня  –  травня  2022  року  кошти  на  виконання  бюджету
розвитку направлено в сумі 375,3 тис.грн., а саме на 

- роботи  по  об'єкту  "  Будівництво  вуличного  освітлення  від  автодороги  "Одеса-
Миколаїв"  вздовж  вул.  Центральна  до  буд.№1  в  с.  Олександрівка  Одеського
району Одеської області"-175,03 тис.грн.

- капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 200,0 тис.грн.

Проаналізувавши напрями витрачання бюджетних коштів, можна чітко стверджувати,
що пріоритетним напрямом у сфері видатків місцевих бюджетів є соціальний. Саме видатки
на  освіту,  соціальний  захист  та  соціальне  забезпечення,  охорону  здоров'я  становлять
найбільшу  частку  .  Одночасно  необхідно  зазначити  про  те,  що  у  зв’язку  з  введенням
воєнного стану відповідно до Указу Президента №64/2022 «Про введення воєнного стану в
Україні»,  кошти  бюджету  громади  були  направлені  на   фінансування  видатків  на
національну безпеку і оборону, здійснення заходів правового режиму воєнного стану, та на
формування матеріальних резервів цивільного стану, а саме

Фінансування заходів з територіальної оборони 

На  фінансування  заходів  з  національної  безпеки  і  оборони  та  на  здійснення  заходів
правового режиму  воєнного стану  з бюджету Фонтанської сільської територіальної громади
станом на 1 червня  2022 року виділено на ці цілі в сумі 4400,0  тис.грн.

Відповідно  до  прийнятої  Програми  сприяння  оборонній  та  мобілізаційній  підготовці
Фонтанської сільської територіальної громади  Одеського району Одеської області на 2022
рік направлено 2200,0  тис .грн. субвенції до районного та обласного бюджетів  на підтримку
військових частин та територіальної оборони. 

З резервного фонду виділено кошти в сумі 2200,0 тис.грн. Станом на 01.06.2022 року кошти
використано в сумі 596,3 тис.грн. на придбання пально-мастильних матеріалів , продуктів
харчування та придбання предметів та інвентарю.

Фінансування  заходів  зі  створення  стратегічного  запасу  та  підтримка  об’єктів
критичної інфраструктури

На фінансування заходів зі створення стратегічного запасу та підтримка об’єктів критичної
інфраструктури  затверджені  Програма  формування  стратегічних  запасів  Фонтанської
об’єднаної  територіальної   громади  у  умовах  воєнного  стану  та  Програма  забезпечення
пунтів евакуації населення. 

На  виконання  Програм  передбачено  фінансування  в  розмірі  6500,0  тис.грн.  Станом  на
01.06.2022 року  кошти використано в сумі 4488,0 тис.грн, а саме 

- Придбання  продуктів  харчування  з  метою  формування  продовольчих  наборів  для
населення громади 3580,0 тис.грн.

- Придбання предметів першої необхідності для населення 428,0 тис.грн.
- Придбання продуктів харчувння з метою формування стратегічних запасів 480,0 

тис.грн.
Головним  завданням  громади  є   підтримка  життєдіяльності  громади  ,  посилення
охорони  об’єктів  критичної  інфраструктури,  підтримка  територіальної  оборони,
підтримка населення ,  робота над цивільним захистом та безпекою загалом.

Інформація про роботу з податковим боргом до бюджету громади 

           Управлінням фінансів на виконання листа Одеської районної військової адміністрації
від  25.05.2022р.  за  №1035/01-40/22/1  в  травні  2022  року   проведено  нараду-зустріч  з
основними  платниками податків щодо важливості відновлення роботи підприємств, а також



щодо  своєчасної  та  повної  сплати  податків  до  бюджетів  всіх  рівнів,  у  присутності
начальника відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок
управління  податкового  адміністрування  фізичних  осіб  ГУ  ДПС   в  Одеській  області
Солодового О. І.,   на яку запрошені суб’єкти господарювання-платники податків.

           У  ході  спілкування  з  платниками  податків  було  зазначено  про  необхідність
відновлення роботи підприємств та зосередження роботи над скороченням податкових боргів
платників податків, наявність яких негативно впливає, насамперед, на фінансові можливості
громади. 

            Зі свого боку, податкова служба регулярно надає до управління фінансів  актуальну
інформацію щодо кількості боржників та наявних у них сум заборгованостей, а також готова
надавати  необхідні  консультації  щодо  застосування  податкового  законодавства  усім
платникам податків.
            Протягом квітня – травня 2022 року надіслано 109 листів-звернень до суб’єктів
господарювання,  які  ведуть  свою господарську  діяльність  на території  громади та мають
податкові борги, із повідомленням суми боргу та проханням термінового їх погашення.
            Зокрема,  за даними ГУ ДПС  в Одеській області  податковий  борг станом на
01.05.2022  року складає 22227,4 тис.грн. , з них сплачено 651,3 тис.грн.в тому числі 

Код
доходів

Назва податку Податковий
борг станом

на
01.05.2022

року
(тис.грн)

Сплачено на
протязі травня

2022 року
(тис.грн)

14040000

Акцизний податок з реалізації суб'єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

11 304, 9 45,5

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, сплачений юридичними особами, які є 
власниками об’єктів житлової нерухомості 63,9 0,9

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, сплачений фізичними особами, які є 
власниками об'єктів житлової нерухомості 1 621,4 1,9

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, сплачений фізичними особами, які є 
власниками об'єктів нежитлової нерухомості 793, 2 3,1

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, сплачений юридичними особами, які є 
власниками об’єктів нежитлової нерухомості 1 443, 5 169,6

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 824,0 165,5
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 2 766, 5 264,8
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 184,3
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 334, 4
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 1, 4
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 55,7
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 2 753, 0

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських 
товаровиробників, у яких частка 
сільськогосподарського товаровиробництва за 
попередній податковий (звітний) рік дорівнює або 
перевищує 75 відсотків"

81,1

Всього 22227,4 651,3

  

              Крім того направлено лист-звернення до командувача військової частини А2800,
відокремлений підрозділ якої, розташований на території громади та не сплачує до бюджету



громади  податок   ПДФО  з  проханням  проводити  перерахування  ПДФО  відповідно  до
Податкового кодексу України.  Одночасно  направлено лист на ім’я  Голови Одеської  РВА
Одеської області Ю. Крука з проханням у сприянні та вирішенні відповідного питання.

          Особливої уваги потребує робота з дрібними боржниками, тобто тими платниками
податків,  які мають незначні суми боргу. Адже такі дріб’язкові,  на перший погляд, борги
обліковуються  у  великої  кількості  платників,  що  в  підсумку  дають  чималу  цифру.  Тому
управлінням фінансів  надано на опрацювання даних з  ГУ ДПС  в Одеській області    до
старостинських округів.
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