Юрій Соболевський – ТГ: «Якщо
у вас не буде землі, то ви не
зможете функціонувати»
Перший заступник голови Херсонської обласної ради – керівник
виконавчого апарату Юрій Соболевський взяв участь у засіданні
колегії Херсонської обласної державної адміністрації.
У ході розгляду питання про підсумки роботи місцевих органів
влади щодо забезпечення виконання місцевих бюджетів області за
І квартал 2021 року директорка Департаменту фінансів ОДА
Наталія Вітренко повідомила, що наповнюваність бюджетів громад
зменшилася.
Зокрема, значно погіршилася ситуація у питанні управління
земельними ресурсами, про що свідчить скорочення надходжень
плати за землю проти відповідного періоду 2020 року в цілому

по області на 3,2%, або на 3,9 млн грн. Таким чином, 18-ма
місцевими бюджетами, або кожним третім бюджетом області, не
досягнуто рівня надходжень минулого року. Відсоток зниження
коливається від 0,1% (Великоолександрівська територіальна
громада) до 29,0% (Виноградівська територіальна громада).
Також 9-ма бюджетами не виконано план по надходженнях цього
платежу (Білозерська, Високопільська, Бехтерська, Чулаківська,
Долматівська, Милівська, Великоолександрівська, Таврійська,
Чорнобаївська територіальні громади), в результаті чого цими
бюджетами недоотримано до плану 1,0 млн грн.
«Держгеокадастр завершив передачу землі територіальним
громадам, але наповнюваність ваших бюджетів зменшилась. Так не
має бути. Земля – це головний наповнювач ваших бюджетів. Тому
я прошу по кожній територіальній громаді провести аналіз щодо
кількості переданих земельних ділянок ТГ з державної
власності, кількості переданих в оренду земельних ділянок та
кількості площ земельних ділянок, переданих в оренду
безоплатно. Ми рекомендували і продовжуємо наполягати, аби ТГ
безоплатно не відчужували земельні ділянки. Якщо у вас не буде
землі, то ви не зможете функціонувати», – зазначив Юрій
Соболевський.
Таким чином, колегія ОДА рекомендувала головам сільських,
селищних та міських рад:
1) проаналізувати результативність виконання у І кварталі 2021
року заходів, спрямованих на максимальну мобілізацію до
місцевих бюджетів податків і зборів, та у разі необхідності
уточнити і доповнити їх, врахувавши поточну ситуацію та
досягнення;
2) вивчити причини зменшення надходжень плати за землю та
акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів до місцевих бюджетів
області, вжити заходів щодо виправлення ситуації;
3) активізувати роботу робочих груп з легалізації найманої

праці, у першу чергу в рекреаційно-курортній зоні та у сфері
сільського господарства;
4) активізувати роботу комісій по наповненню місцевих
бюджетів, запровадивши проведення їх засідань не рідше одного
разу на тиждень;
5) ініціювати питання щодо перегляду ставок місцевих податків
і зборів з метою встановлення доцільних та обґрунтованих їх
розмірів з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів
господарювання та потреб відповідних бюджетів у таких
надходженнях;
6) при обмеженні бюджетних коштів визначитися з основними
пріоритетами, на які вони спрямовуватимуться перш за все. Не
допускати відволікання коштів на видатки, що є
непершочерговими та малоефективними.
Також у ході засідання було розглянуто питання про виконання
програми соціально-економічного та культурного розвитку
Херсонської області на 2021 рік за підсумками січня – березня
поточного року; про заходи щодо охорони врожаю зернових та
грубих кормів від пожеж в області у 2021 році; про створення
безбар’єрного середовища в закладах освіти Херсонської
області; та про стан розвитку архівної справи в області в
умовах децентралізації.

