
1 Довідка
на засідання колегії раидержалміністрації по питанню: 

«Про виконання бюджету району та районного бюджегу 
за 9 місяців 2016 року»

рівнів за 9 місяців 2016 року мобілізованоДо бюджетів всіх 
85363,1 тис.грн.

До Державного бюджету Коломийського району за звітний період 
надійшло 44943,1 тис.грн. податків і зборів, що на 2286,8 тис.грн. більше 
аналогічного періоду минулого року.

В розрізі окремих платежів до державного бюджету фактично надійшло: 
податку з доходів фізичних осіб -  8434,4 тис.грн., військового збору -  3957,1 
тис.грн., податку на прибуток -  3267,5 тис.грн. та податку на додану вартість -  
10443,6 тис.грн.

До місцевих бюджетів мобілізовано 40420 тис.грн. податків і зборів,що 
на 7431,8 тис.грн. більше аналогічного періоду минулого року.

Основним джерелом наповнення місцевих бюджетів є податок на доходи 
фізичних осіб, який займає частку 23,7 відсотків у загальній величині 
надходжень та 50 відсотків в надходженнях до загального фонду місцевого 
бюджету. Протягом звітного періоду надходження цього податку склали -
20227.5 тис.грн. Виконання планового завдання забезпечено на рівні 123,8 відс., 
додатково мобілізовано 3888,2 тис.грн.

Другим по питомій вазі в надходженнях до загального фонду місцевого 
бюджету є плата за землю. Протягом дев’яти місяців 2016 року до бюджету 
Коломийського району мобілізовано 7766 тис.грн. даного платежу, 
забезпечено ріст надходжень на 2892,3 тис.грн. (159,3 відс.) в порівнянні з 
аналогічним періодом минулого року. Доведені завдання виконано на 138,6 
відс., понад планову величину надійшло 2163,9 тис.грн.

Єдиний податок - при доведеному завдагші 3283,3 тис.грн., надходження 
склали 4199,6 тис.грн. (127,9 відс). В порівнянні з минулим роком
надходження збільшились на 41 2,7 тис.гри.(1 1 0,9 відс.).

Єдиний податок с/г виробників -  при плановому завданні 949,8 тис.грн., 
за звітний період мобілізовано 1142,6 тис.грн. (виконання складає 120,3 
відсотки), додатково мобілізовано 192,8 тис.грн. В порівнянні з .минулим роком 
надходження даного платежу зросли на 108,8 тис.грн.

Акцизний податок - при доведеному завданні 5245,4 тис.грн., 
надходження склали 6466,6 тис.грн. (123,3 відс), тобто понад планову 
величину надійгпло 1221,2 тис.грн. В порівнянні з минулим роком
надходження збільшились на 1877,2 тис.грн.(140,9 відс.).

Податковий .борг по Коломийському районі станом на 01.01.2016р. -
3637.5 тис.грн. в т.ч. до місцевого бюджету -  1672,2 тис.грн. Єтаном на
01.10.2016 року - 5173,1 тис.грн., в т.ч. до місцевого бюджету - 2470,1 тис.грн. 
Ріст борг’у до місцевоіо бюджету станом на 01.10.2016 в порівнянні до
01.01.2016 року складає 797,9 тис.грн.

Найбільші боржники станом на 01.10.2016р.;
в ПАТ «Отинійська ПМК - 150» - 1 19,1 тис.грн.;
* Підприємство Коломийська виправна колонія Л141 -  1470,6 тис.грн.



® ДПДГ «П’ядицьке» - 187.5 тпс.грн.;
® ПП «Лемн - Інтер» - 110,9 тнс.грн.;
® ТОВ «Агро - Ест» - 155,5 тис.грн.
За рахунок вжитих заходів протягом січня -  вересня 2016 року поступило 

до зведеного бюджету 1570,0 тис.грн., в TONty числі до державного бюджету -  
954,4 тис.грн. та до місцевого -  615,6 тис.грн.

Протягом січня -вересня 2016 направлено до с\ д\' 7 позовних заяв щодо 
стягнення податкового боргу на суму 741,1тис.грн. ( КВК № 41, Компанія " 
Ольштен" ГШ " Лемн - Інтер", ПАТ " ПМК - 150", філія Ветзанзаводу, ТзОВ 
"Вігор", ЖКП "Техносервіс".

Підприємства, що допустили ріст боргу до 01.01.2016р.:
® Підприємство виправної колонії -  898,1 тис.грн. (ПДВ, рентна плата 

за спецвикористання води, екологічний податок);
® ПСП «Оскар» - 115,4 тис.грн. (ПДВ, оренда землі);
® ЖКП «Техносервіс» П’ядицької с/р -  25,7 тис.грн. (рентна плата за 

користування надрами, екологічний податок, рентна плата за спецвикористання 
води);

® Виправна колонія -  15,1 тис.грЕі.( рентна плата за спецвикористання
води);

® ПАТ «Отинійська ПМК - 150» - 25,3 тис.грн. (податок на 
нерухомість, плата за землю);

в ПП «Лемн-Інтернаціонал» - 49,5 тис.грн. (плата за землю);
® ПАТ «КБ Хрещатик» - 12,0 тис.грн.(плата за землю).
В першій декаді жовтня місяця п.р. повністю погашено заборгованість
ПСП «Оскар».
Перспектива скорочення податкового боргу в четвертому кварталі 2016

року:
І. Коломийська ОДНІ звернулася до суду з адміністративним позовом 

про надання дозволу на погаїпення податкового боргу сільськогосподарського 
кооперативу імені Шевченка (код ЄДРПОУ- 02126142) за рахунок майна 
боржника, що перебуває у податковій заставі ( акт опису від 18.01.2012р.).
26.04.2016 р. постановою Івано-Франківського окружного адміністративного 
суду позов задоволено на користь Коломийської ОДНІ. На виконання 
постанови Івано-Франківського окружного адміністративного суду та 
відповідно до С Т .95  Податкового кодексу України Коломийською ОДНІ 
прийнято рішення № 1 від 10.05.2015р. про погашення усієї суми податкового 
боргу шляхом продажу майна СК імені Шевченка ,яке перебуває у податковій 
заставі. На даний час проводиться оцінка майна. Податковий борг по ПДФО -  
19,1 тис.грн. Очікується реалізацію в четвертому кварталі поточного року.

II. Списання безнадійного податкового боргу по 2-х СГД: ДПДГ 
«П’ядицьке»(сума боргу - 239,0 тис.грн.) і ТОВ «Агрофірма «Надія» (сума 
боргу - 38,7 тис.грн.).

Коломийською ОДІТІ сформовано реєстр боржників до місцевого 
бюджету та проводиться спільно з сільськими рада.ми робота по погашенню 
податкового боргу.



Коломийською ОДПІ здійснюється відповідна робота щодо легалізації 
заробітної плати та дотримання платниками район}' законодавчо встановленого 
мінімального рівня заробітної плати.

Працівники податкової інспекції взяли участь у 8 засіданнях робочої 
групи з легалізації заробітної плати при райдержадміністрації, на яких 
заслухано 20 суб’єктів підприємницької діяльності району.

Працівниками Коломийської ОДНІ постійно проводяться співбесіди з 
СГД щодо дотримання заробітної плати не нижче законодавчо встановленого 
рівня. З початку року заслухано 19 юридичних осіб та 23 фізичних осіб- 
підприємців.

Заборгованість із заробітної плати станом на 01.06.2016 року складає 
412,0 тис.грн. по 4 підприємствах (на 01.01.2016р. ~ 423,4 тис.гри. по 4-ти 
СГД). За 9-ть місяців цьог'о року працівники податкової інспекції взяли участь 
у 2 комісіях з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового 
забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на яких 
заслухано керівників 5 підприємств.

Станом на 01.10.16. громадянами подано 341 обов’язкова 
декларація, сума задекларованого доходу становитьі 3,3 млн.грн., сума ПДФО 
складає 677,5 тис.грн., військового збору 174,6 тис.грн.

Протягом дев’яти місяців 2016 року Коломийською ОДПІ проведено 6 
перевірок фізичних осіб - громадян, якими не подано декларації про майііовий 
стан та доходи та несплачено ПДФО за 2014-2015 роки у зв’язку з отриманням 
доходів у вигляді додаткового блага. За резульгатами перевірок донараховано 
1 7,7 тис.грн. ПДФО разом з штрафними санкціями.

В.о. начальника Коломийської ОДПІ Б.Котурлаш


