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Доходи місцевих бюджетів Київської області

За 1 Квартал 2021 року

 До загального фонду місцевих бюджетів (без офіційних трансфертів)  
надійшло 4474,5 млн. гривень, що на 500,7 млн. гривень або 112.6%
більше, ніж у аналогічному періоді минулого року

 Темп зростання надходжень від сплати ПДФО становить 111,5%. Обсяг 
надходжень 2625,6 млн.гривень, що на 270,8 млн. гривень більше 
аналогічного  минулорічного період

 Плата за землю надійшла в обсязі 352,9 млн. гривень, що  становить 96,5 
відсотка (-12,8 млн.гривень) до січня-березня минулого року.

 Від сплати єдиного податку надійшло 704,6 млн. гривень, що на 84,9 
млн. гривень, або на 13,7% більше, ніж у І кварталі 2020 року.
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Темпи росту надходжень до загального фонду місцевих
бюджетів у січні-березні 2021 року у порівнянні з січнем-

березнем 2020 року

Київська область Україна



Загальний фонд бюджетів територіальних громад: доходи 3716,0 млн.гривень, 

що на 474,8 млн.гривень, або 14,6 відсотка більше, ніж було заплановано отримати 

у першому кварталі 2021 року. 11 територіальних громад із 69 недоотримали 

запланованих надходжень (недоотримано 43,1 млн.грн.), а 58 громад мобілізували 

до своїх бюджетів понад план 517,9 млн. гривень. 

- ПДФО : 2108 млн.гривень, що на 212,3 млн або на 11.2 відсотка більше 

запланованих показників. У 6 громадах плани по надходженню до бюджетів ПДФО 

не виконані.

- Земельний податок і орендна плата: 354 млн.гривень, хоч це і дещо більше 

запланованих обсягів (105,4%), у більш ніж третини громад  планові показники не 

виконані. Бюджети 24 територіальних громад недоотримали 21,8 млн.гривень.

- Єдиний податок: 703,1 млн.гривень, виконавши план, затверджений місцевими 

радами на січень-березень поточного року, на 119,3 відсотка та отримавши до плану 

113,6 млн.гривень.

- Акцизний податок: 344,2 млн.гривень акцизного податку, що на 91,8 млн. 

гривень або на 36,4 відсотка більше запланованого.



69 територіальних громад Київщини є суб’єктами

міжбюджетних відносини з державним бюджетом України та

включені до системи горизонтального вирівнювання

податкоспроможності місцевих бюджетів:

 26 з них отримають базову дотацію у розмірі майже 190

млн.гривень;

 33 - більш «заможних» територіальних громад до державного

бюджету буде вилучено більше 1 мільярда гривень реверсної

дотації;

 10 - є спроможними, не отримуючи ні базової, ні реверсної

дотації.



На розгляді у Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної

політики знаходяться законопроєкти №5244, №5244-1, №5244-2, №5244-3 та №5364.

!!! Законопроєкти №5244-3 та №5364 передбачають забезпечення сплати ПДФО за

місцем розміщення виробничих потужностей, а не за місцем реєстрації головного офісу.

Ці законопроєкти удосконалюють механізм сплати ПДФО і є найбільш прийнятними для

органів місцевого самоврядування.

Законопроєкт №5364, який розроблявся за участі АМУ, окрім унормування поняття

«відокремлений підрозділ», також пропонує встановити контроль з боку контролюючих

органів за дотриманням платниками вимог податкового законодавства в частині порядку

сплати ПДФО до відповідних місцевих бюджетів за їх місцезнаходженням, та запровадити

відповідальність для платників за порушення порядку сплати податку до відповідних

місцевих бюджетів.





РІШЕННЯ ПРАВЛІННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ОРГАНІВ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ «АСОЦІАЦІЯ МІСТ УКРАЇНИ» № 5

від 22 квітня 2021 року «Про просування законопроєктів щодо збільшення та

справедливого зарахування частки ПДФО до місцевих бюджетів»

Підтримати проєкти законів України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу

України щодо подальшого зміцнення фінансової спроможності громад» № 5066 від

15.02.2021 р., «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо збільшення

відсотку зарахування податку на доходи фізичних осіб до бюджетів місцевого

самоврядування» № 5066-1 від 04.03.2021 р., які передбачають збільшення частки

зарахування ПДФО до місцевих бюджетів.

Підтримати проєкти законів України «Про внесення змін до Податкового кодексу

України щодо сплати (перерахування) податку на доходи фізичних осіб за

фактичним місцем здійснення діяльності фізичними особами» №5244-3 від

30.03.2021 р., «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо

забезпечення сплати податку на доходи фізичних осіб за місцезнаходженням (місцем

здійснення діяльності) юридичної особи та її відокремлених підрозділів» №5364 від

12.04.2021 р.



!!! Увалення законопроєктів №5244 (50/50%) №5244-1 (за заявою фізичної

особи), №5244-2:

Спричинить правові колізії у законодавстві

Зміна порядку зарахування ПДФО до бюджету не передбачає змін до Бюджетного

кодексу. Окрім того, такі зміни не збільшать доходи бюджетів, а призведуть до

перерозподілу ПДФО між територіями та негативно вплинуть на фінансову

спроможність бюджетів громад.

Ускладнить роботу органів місцевого самоврядування

Фінансування соціально важливих сфер, таких як дошкільна та загальна освіта,

охорона здоров’я, соціальний захист та соціальне забезпечення та інших не менш

важливих напрямів, не повинно залежати від «настроїв» платників податків в яких

пропорціях сплачувати ПДФО до того чи іншого бюджету: за податковою адресою

або фізичної особи або юридичної особи – податкового агенту. Побоювання втрати

роботу може вплинути на визначення фізичною особою своєї податкової адреси.



Актуалізує питання справедливого розподілу фінансового ресурсу між бюджетам

громад

Багато громадян зареєстровані у одній територіальній громаді, однак проживають і

працюють у іншій, а тому користуються послугами громади за місцем роботи та

проживання, а не реєстрації, або і там і там. Постає питання як визначити, де

платник податку в більшій мірі користується послугами ( громадський транспорт,

загальноосвітні заклади чи заклади дошкільної або позашкільної освіти) за місцем

роботи чи місцем проживання.

Ускладнить роботу податкових агентів та територіальних органів ДПС

Зміна системи зарахування ПДФО до місцевих бюджетів ускладнить роботу як

податкових агентів, так і територіальних органів Державної податкової служби

України. Також ці зміни потребуватимуть від податкового агенту додаткових витрат.



Дякую за увагу!!!
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