
 

 
 
 
 
 

МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Виконавчий комітет 
 

РІШЕННЯ 
від 29 серпня 2019  року                                                                           №54 

 
Про сплату місцевих податків та зборів 

 
Відповідно до статей 33, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

заслухавши та обговоривши інформацію про стан сплати земельного податку, податку на майно, 
податку з доходів фізичних осіб та інших податків та зборів  на території сільської ради, з метою 
покращення надходжень до сільського бюджету, виконавчий комітет сільської ради 

 
ВИРІШИВ: 

 
1. Інформацію головного спеціаліста - фінансиста бухгалтерсько-фінансового відділу 

Лебедєвої А.М. взяти до відома. 
2. Спеціалістам відділу земельних відносин та розвитку інфраструктури   покращити роботу 

щодо виявлення неплатників земельного податку. 
3. Лебедєвій А.М., головному спеціалісту - фінансисту бухгалтерсько-фінансового відділу 

проводити аналіз надходжень платежів до сільського бюджету, в тому числі надходження 
орендної плати за землю та земельного податку.  

 
 

Сільський голова                                                                              С.Н. Лейбзон 
  



Додаток  
до рішення виконавчого комітету  

№54 від 29.08.2019 року 
 

Про сплату місцевих податків і зборів 

За період з січня по липень 2019 року фактичні надходження доходів загального фонду 
без трансфертів на 1 мешканця нашої громади склали 4111 грн. По 27 громадам Херсонської 
області ми займаємо 1 місце по доходам на 1-го мешканця.  В цілому за 7 місяців звітного року 
спостерігається перевиконання плану на 1 132 тис.грн.. що становить 107,8% виконання 
уточненого плану на період. По структурі найбільшу питому вагу складають такі податки:  

- податок з доходів фізичних осіб - 59%,   
- місцеві податки і збори -  37% ( в т.ч. земельний податок і орендна плата, податок на 

майно, єдиний податок та акцизний податок)  
- інші податки – 4% (Адміністративний збори за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень, Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств  
Адміністративні штрафи та інші санкції, інші надходження). 

Загалом по всім видам податків спостерігається виконання або перевиконання до 
запланованого показника. По ПДФО 108% виконання, по земельному податку 130%, по єдиному 
податку 113%, по неподатковим надходженням,  які включають в себе адміністративні штрафи, 
плату за надання адмін. послуг, прибуток комунальних підприємств, Адміністративні збори та 
платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності, державне мито – 103%.   

Якщо брати надходження податків з початку року по 28 серпня 2019р. то виконання плану 
становить 108,9% що в грошовому вираженні – 17 457 тис.грн. (це на 1 429 тис.грн. 
перевиконання фактичних надходжень над запланованими на даний період) , дохід на одного 
мешканця враховуючи серпень – 4594 грн.    

В Музиківській сільській раді створена комісія з питань наповнення місцевого бюджету, 
яка проводить постійну роботу по виконанню плану та наповненню бюджету. Комісія проводить 
засідання не рідше одного разу на місяць з питань легалізації трудових відносин та заробітної 
плати; виявленням підприємств, де заробітна плата виплачується нижче законодавчо 
встановленого мінімуму; погашенням податкового боргу зі сплати платежів до місцевого 
бюджету; переглядає ставки місцевих податків і зборів, а також наданих пільг зі сплати податків 
і зборів та аналізує доцільність їх надання; забезпечує  прийняття та офіційне оприлюднення 
рішень про встановлення місцевих податків і зборів; забезпечує внутрішній контроль за 
повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів 
нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів. За 
сім місяців звітного року проводились збори роботодавців та осіб, які займаються 
підприємницькою діяльністю без оформлення належних документів щодо оформлення ними 
СПД, легалізації найманої праці, погашення заборгованості з виплати  заробітної плати, 
контролю за нарахуванням заробітної плати на рівні не нижче мінімальної. 

Також, на виконання доручення голови обласної державної адміністрації, комісією 
планується провести роз’яснення орендарям земель державної власності с/г призначення в 
частині необхідності перегляду розміру орендної плати та встановлення її на рівні 12% від НГО 
і роз’яснення суб’єктам господарювання щодо необхідності легалізації найманої праці та 
приведення діяльності у відповідності до вимог законодавства. 

 
Лебедєва А.М.,  

головний спеціаліст - фінансист  
бухгалтерсько-фінансового відділу 

  


