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Довідка  

про стан сплати податків до районного та місцевих бюджетів району  

за  І півріччя 2020 року 

 

За І півріччя 2020 року до загального фонду зведеного бюджету району 

надійшло в цілому 51989,6 тис. грн власних доходів, що складає 48,7 відсотка 

до уточнених бюджетних призначень на рік (106 731,6 тис. грн). До загального 

фонду селищного бюджету надійшло 5 550,8 тис. грн власних доходів, до 

сільських бюджетів – 17 262,7 тис. грн та районного бюджету – 29 176,1 тис. 

грн, що складає відповідно 45,3%, 53,1 % та 47,1 відсотка до бюджетних 

призначень на рік. Власні доходи загального фонду за січень - червень 2020 

року зменшилися в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 

1 979,1 тис. гривень. 

Зменшення надходжень відбулося по таких платежах: 

- податок на доходи фізичних осіб на 1 340,3 тис. грн;  

- акцизний податок на пальне на 352,3 тис. грн; 

- плата за землю на 133,5 тис. грн;  

- плата за надання адміністративних послуг на 257,1 тис. грн; 

- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім 

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині 

деревини,  заготовленої в порядку рубок головного користування)  на 

903,0 тис. гривень. 

Збільшення надходжень відбулося по таких платежах: 

- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині 

деревини заготовленої в порядку рубок головного користування  на 

599,1 тис. грн; 

- єдиний податок  на  616,9 тис. грн; 

- рентна плата за користування надрами для видобування корисних 

копалин  місцевого значення на 77,3 тис. гривень. 

 

 

 

    _________ №____________ на № _________ від ____________ 

 

Маневицька районна рада 



В загальній сумі власних доходів загального фонду найбільшу частку 48,2 

відсотка у зведеному бюджеті та 85,9 відсотка у районному бюджеті займають 

надходження податку на доходи фізичних осіб. 

Фактичні надходження платежів за січень – червень 2020 року 

становлять: 

        - податку на доходи фізичних осіб – 25 057,5 тис. грн; 

        - плати за землю – 4 327,4 тис. грн;  

        - акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної      

          торгівлі підакцизних товарів – 1 025,0 тис. грн;  

        - акцизного податку на пальне – 6 754,9 тис. грн;  

        - єдиного податку – 5 083,9 тис. грн; 

        - рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині       

          деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування  - 3708,9     

          тис. грн; 

        - рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної  

плати  за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини,   

          заготовленої в порядку рубок головного користування) – 4 136,2 тис. грн; 

        - рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин        

          місцевого значення – 162,5 тис. грн; 

        - податку на майно – 631,1 тис. грн; 

        - плати за надання адміністративних послуг – 610,8 тис. грн; 

        - адміністративні штрафи та інші санкції –208,0 тис. грн; 

        - інші податки та збори – 283,4 тис. гривень. 

Бюджетні призначення по власних надходженнях за помісячним 

розписом за звітний період не виконані по трьох сільських радах: Будківській – 

15 923 грн, Гораймівській  - 51 270 грн, Оконській – 224 562 грн та по 

районному бюджету  - 1 750 438 гривень. 

Найкращі показники з виконання дохідної частини місцевих бюджетів до 

річних призначень по Великоосницькій сільській раді – 77,2 % (фактично 

надійшло 497,5 тис. грн), Копиллівській сільській раді – 70,9 % (фактично 

надійшло 659,5 тис. грн), Костюхнівській сільській раді –75,7% (618,1 тис. грн),  

Куликовичівській сільській раді – 64,7 % (683,0 тис. грн), Новорудській 

сільській раді – 63,4 % (746,8 тис. грн), Старочорторийській сільській раді – 

75,9 % (656,4 тис. грн), Черевахівській сільській раді – 67,8 %  (908,9 тис. грн). 

Аналіз надходження власних доходів за січень - червень 2020 року в 

порівнянні  з  відповідним періодом 2019 року показав, що найбільший ріст 

доходів відбувся по: 

-   Великоведмезькій сільській раді – 94,4 тис. грн ( 52,8 відсотка);  

-   Куликовичівській сільській раді – 73,3 тис. грн (12,0 відсотка); 

-  Старочорторийській сільській раді – 196,7 тис. грн (42,8 відсотка); 

-  Черевахівській раді – 133,2 тис. грн (17,2 відсотка). 

Збільшення  надходженнь відбулося за рахунок зростання  плати за землю 

та єдиного податку. 

Зменшення надходжень доходів відбулося по таких бюджетах: 

- Гораймівській сільській раді на 119,6 тис. грн (рентна плата за спеціальне 

використання лісових ресурсів (крім рентної плати  за спеціальне використання 



лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 

користування));      

- Довжицькій сільській раді на 135,5 тис. грн (рентна плата за спеціальне 

використання лісових ресурсів (крім рентної плати  за спеціальне використання 

лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 

користування, адміністративні штраф); 

- Красновільській сільській раді на 72,6 тис. грн (рентна плата за 

спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати  за спеціальне 

використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок 

головного користування));      

- Лісівській сільській раді на 239,3 тис. грн (єдиний податок з фізичних 

осіб); 

- Новорудській сільській раді на 59,1 тис. грн (рентна плата за спеціальне 

використання лісових ресурсів (крім рентної плати  за спеціальне використання 

лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 

користування));      

- Оконській сільській раді на 508,3 тис. грн (акцизний податок з реалізації 

суб”єктами господарювання роздрібної торгівлі пального); 

- Троянівській сільській раді на 287,8 тис. грн (рентна плата за спеціальне 

використання лісових ресурсів (крім рентної плати  за спеціальне використання 

лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 

користування, єдиний податок з фізичних осіб); 

- Маневицькій селищній раді на 366,3 тис. грн (рентна плата за спеціальне 

використання лісових ресурсів (крім рентної плати  за спеціальне використання 

лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 

користування, плата за надання адміністративних послуг, єдиний податок з 

юридичних осіб); 

- районному бюджету на 913,5 тис. грн (податок  на доходи фізичних 

осіб). 

      Суттєво знизилися темпи поступлення основного виду надходження до 

районного бюджету - податку на доходи фізичних осіб. Так, до аналогігного 

періоду 2019 року, поступлення зменшилися на 1340,3 тис. гривень. Основною 

причиною такої негативної тенденції є суттєве зменшення відрахувань 

зазначеного податку державними підприємствами „Маневицьке ЛГ”, 

„Поліськем ЛГ”, та Маневицький торфозавод – філіал державного підприємства 

„Волиньторф”  у порівнянні з відповідним періодом минулого року, а саме: 

- ДП Маневицьке ЛГ на  1011,0 тис. грн (31,6 відсотка); 

- ДП Поліське ЛГ - 243,4 тис. грн ( 46,0 відсотка); 

- Маневицький торфозавод – філіал державного підприємства 

„Волиньторф”  - 349,8 тис. грн (44,2 відсотка).  

Фактичні надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів склали 1 025,0 грн, що 

в розрахунку на одного жителя складає 28,60 гривень (без акцизу на ПММ). 

Найменша частка надходження акцизного податку, що припадає на 1-го 

жителя,  в таких сільських радах: 

- Новорудська сільська рада        -   2,06 грн; 

          -    Комарівська сільська рада        -   4,64 грн; 



- Копиллівська сільська рада       -  5,49 грн; 

- Троянівська сільська рада         -  6,41 грн. 

По Маневицькій селищній  раді надійшло – 468,7 тис. грн, або на 1 

жителя 43,40 грн, Гораймівській сільській раді – 51,1 тис. грн (34,50 грн), 

Будківській сільській раді – 31,7 тис. грн (32,47 грн),  Лісівській сільській раді – 

31,8 тис. грн (37,59 грн).   

Сума фактичних надходжень на одного жителя по власних доходах за 2020 

рік по сільських та селищній радах становлять 448,01 гривень. (без урахування 

акцизу на ПММ). 

Даний показник найкращий по таких сільських радах: 

- Черевахівська сільська рада          - 1089,87 грн; 

- Куликовицька сільська рада          -  904,66 грн; 

- Копиллівська сільська рада           -  813,20 грн; 

- Троянівська сільська рада             -  756,12 грн; 

- Новорудська сільська рада            -  725,10 грн; 

- Оконська сільська рада                  -  702,05 грн; 

- Лісівська сільська рада                  -   452,00 грн; 

- Великоосницька сільська рада      -   405,77 грн; 

- Маневицька селищна рада             -  482,56 грн. 

а найнижчий: 

- Чорнижівська сільська рада           - 171,94 грн; 

- Гораймівська сільська рада            - 207,41 грн; 

- Красновільська сільська рада         - 230,46 грн; 

- Цмінівська сільська рада                 - 212,01грн; 

- Будківська сільська рада                 - 240,24 грн. 

За інформацією Маневицької ДПІ Ківерцівського управління ГУ ДПС у 

Волинській області, податковий борг із платежів до місцевих бюджетів 

Маневицького району станом на 01.07.2020 року склав 6 659,9 тис. грн та 

зменшився протягом січня – червня 2020 року на  373,2 тис. гривень. 

Найбільший податковий борг обліковується зі сплати за землю – 3 320,6 тис. 

грн, який збільшився протягом І півріччя на 145,5 тис. гривень. 

 Заборгованість з податку та збору  на доходи  фізичних осіб станом на 

1 січня 2020 року становила 1 553,2 тис. грн та зменшилася за півріччя на 

1 269,4 тис. гривень. Зменшення податкового боргу з податку на доходи 

фізичних осіб пов”язане з розстроченням податкових зобов’язань по 

ДП „Волиньторф” в сумі 1924,0 тис. гривень. 

Заборгованість з акцизного податку з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів становить 1 060,6 тис. 

грн та збільшилась на 563,8 тис. гривень. Найбільша сума боргу становить по 

ПП „ПРОМ ОІЛ ТРЕЙД” (810,6 тис. грн, борг минулих років) та ТОВ „Сіті Код 

(235,6 тис. грн, борг поточного року). По даних платниках передані матеріали 

до юридичного управління на стягнення боргу з рахунків платника. 

Заборгованість з єдиного податку зросла на 116,4 тис. грн та склала 284,5 

тис. гривень. Найбільша заборгованість обліковується за ФОП Щур Р. І. – 56,3 

тис. грн та  ФОП Карпук Р.В.- 21,0 тис. гривень. 

Заборгованість земельного податку з юридичних осіб зросла на 160,3 тис. 

грн та склала 3 211,14 тис. гривень. 



Найбільше заборгувало до місцевих бюджетів  по земельному податку 

ДП «Гріненерго», в тому числі до бюджету: 

Довжицької сільської ради – 1 017,5 тис. грн; 

Красновільської сільської ради – 289,9 тис. грн; 

Цмінівської сільської ради – 179,7 тис. грн; 

Новорудської сільської ради – 157,5 тис грн, 

Великоведмежської сільської ради – 119,5 тис. грн; 

Куклинської сільської ради – 96,0 тис. гривень. 

За рахунок перевиконання дохідної частини місцевих бюджетів за січень - 

червень 2020 року, органами місцевого самоврядування з початку року 

збільшено дохідну та  видаткову частину бюджету на суму 145,0 тис. грн по 

Красновільській сільській раді.  

 

 

 

Начальник                                                                      Василь СИНЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


