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Кабінет Міністрів України
Про результати розгляду листа

Р

Міністерство фінансів України відповідно до листа Секретаріату Кабінету
Міністрів України від 02.07.2020 № 22154/0/2-20 розглянуло лист Рівненської
обласної ради від 19.06.2020 № 01/05-229р щодо компенсації втрат доходів
місцевих бюджетів та повідомляє.
З метою упередження втрат місцевих бюджетів від плати за землю та
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, Законом України
від 30.03.2020 № 540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів,
спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у
зв’язку із поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-2019)» скорочено
термін дії встановлених Законом України від 17.03.2020 № 533-ІХ «Про
внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо
підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на
запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОУШ-19)»
(далі - Закон № 533) пільг із плати за землю для фізичних та юридичних осіб за
земельні ділянки, які використовуються в господарській діяльності, а також із
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до 31 березня 2020
іШроку.
Також повідомляємо, що відповідно до Закону України від 13.04.2020
№ 553-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет
України на 2020 рік» (далі - Закон № 553) у 2020 році, як виняток з положень
статті 103 Бюджетного кодексу України, додаткова дотація з державного
бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів
внаслідок наданих державою податкових пільг відповідно до Закону № 533 не
надається.
Щодо рівня фінансової забезпеченості обласного бюджету Рівненської
бласті, то слід зазначити, що за січень - червень 2020 року до загального
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фонду обласному бюджету Рівненської області надійшло 421,9 млн гривень.
Приріст фактичних надходжень до загального фонду за січень - червень 2020
року порівняно із січнем - червнем 2019 року становить +8,1% (+31,5 млн грн).
Основного бюджетоутворюючого податку на доходи фізичних осіб до
обласного бюджету Рівненської області надійшло 364,8 млн гривень. Приріст
фактичних надходжень податку на доходи фізичних осіб за січень - червень 2020
року порівняно із січнем - червнем 2019 року становить +8,5% (+28,5 млн грн).
При цьому слід зазначити, що за січень - травень поточного року
проведено капітальних видатків по обласному бюджету Рівненської області у
сумі 89,7 млн гривень.
Разом з тим додатковими джерелами фінансування витрат, пов’язаних з
функціонуванням бюджетних установ, можуть бути кошти, перерозподілені
шляхом скорочення непершочергових та неефективних видатків, спрямування
вільного залишку коштів
Водночас аналіз інформації щодо обласного бюджету Рівненської області
стосовно спрямування додаткового ресурсу місцевих бюджетів свідчить, що за
наявності додаткової потреби в коштах на заробітну плату працівникам
бюджетних установ місцевими органами влади під час його розподілу
враховуються інші пріоритети. Так, станом на 01 липня 2020 року 73,3%, або
98,8 млн грн розподілених вільних залишків коштів спрямовано на капітальні
та інші видатки.
В умовах боротьби з поширенням на території України гострої
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АІ18-СоУ-2, та
вжиттям відповідних заходів, усі бюджети, як державний, так і місцеві
бюджети без винятку, несуть втрати як в дохідній частині бюджету, так і мають
посилене навантаження на видаткову частину бюджету.
На сьогодні Урядом вживаються всі необхідні заходи з нейтралізації
негативних наслідків поширення коронавірусної інфекції СОУШ-19 та
підтримки економічної активності в країні.
Ураховуючи зазначене, органи місцевого самоврядування також мають
вживати заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних
коштів.

Денис УЛЮТІН

Тетяна Хажанець 277 54 45

