УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 194
14 сесія 6 скликання

10 лютого 2012 року

Про Комплексну програму мобілізації
зусиль органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування, державної
податкової служби району щодо
забезпечення надходжень до бюджетів
усіх рівнів на 2012 - 2016 роки
Розглянувши звернення голови районної державної адміністрації Ящука
В.М. № 195-02.5 від 17.01.2012 року, враховуючи рекомендацію постійної комісії
районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку району та
державної регуляторної політики від 20.01.2012 року та керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні,”
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну Комплексну програму мобілізації зусиль
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, державної податкової
служби району щодо забезпечення надходжень до бюджетів усіх рівнів на 2012 2016 роки ( додається).
2. Рекомендувати правоохоронним та контролюючим органам району,
органам
виконавчої влади та
місцевого
самоврядування забезпечити
виконання заходів, передбачених Програмою, конкретизувати їх з урахуванням
специфіки території.
3. Координатором зусиль органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування щодо реалізації положень Програми визначити Іллінецьку МДПІ
(Шпак В.П.).
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку району та
державної регуляторної політики (Кесарчук М.І.)
Голова районної ради
Шпортко О.Д.
Семенюк С.А.
Нечипоренко В.І.
Кесарчук М.І.
Шпак В.П.
Онофрійчук М.О.

О.Дмитрик

Додаток
до рішення № 194 14 сесії районної
ради 6 скликання від 10 лютого 2012 р.

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
МОБІЛІЗАЦІЇ ЗУСИЛЬ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ,
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ
СЛУЖБИ РАЙОНУ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ НАДХОДЖЕНЬ ДО
БЮДЖЕТІВ УСІХ РІВНІВ НА
20012-2016 РОКИ
І. Обґрунтування необхідності Комплексної програми
Комплексна програма мобілізації зусиль органів виконавчої влади
місцевого самоврядування, державної податкової служби району по
забезпеченню надходжень до бюджетів усіх рівнів на 2012 - 2016 роки (в
подальшому Комплексна програма) розроблена на основі Закону України
"Про державну податкову службу в Україні", Податкового кодексу України,
Указу Президента України від 06.02.2003 року №84/2003 „Про
невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з
організованою злочинністю і корупцією”
та Єдиної комплексної
правоохоронної програми Іллінецького району на 2010-2014 роки.
Комплексна програма - це комплекс заходів, що сприятимуть
розвитку економіки регіону, а на цій основі, забезпеченню повного
задоволення державних і соціальних потреб. Зокрема, створенню
сприятливих умов для розвитку підприємництва, нових робочих місць;
збільшенню випуску якісних конкурентноздатних товарів, насиченню
товарних ринків; зведенню до мінімуму негативного впливу на економіку
регіону тіньового бізнесу; максимальному поєднанню інтересів суб'єктів
підприємницької діяльності - платників податків, з інтересами податкової
служби, надходженню коштів до бюджетів усіх рівнів на основі
добровільності виконання платниками своїх податкових зобов'язань;
запобіганню злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування,
їх розкриттю та розслідуванню; запобіганню корупції в органах державної
податкової служби та виявленню її фактів; забезпеченню безпеки діяльності
працівників органів державної податкової служби, захисту їх від
протиправних посягань, пов'язаних з виконанням службових обов'язків.
Очікувані результати:
- розширення бази оподаткування, що дасть змогу зменшити податковий
тиск на платників податків та забезпечити ефективне наповнення
Державного та місцевих бюджетів;
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- посилення боротьби з правопорушеннями в сфері оподаткування;
- підвищення ефективності перевірочної роботи, яка за рахунок
автоматизованого відбору платників для документальних перевірок дає
змогу виявляти ухиляння від оподаткування при загальному зменшені
кількості
перевірок та перевіряючих, забезпечує обов'язковість
відповідальності порушників, залучення до оподаткування "тіньових"
коштів шляхом відстеження товарно-грошових потоків, контролю за
використанням готівки, легалізації зовнішньоекономічної діяльності,
запобігання використанню банківської системи з протиправною метою;
- розширення інформаційного забезпечення кожної ланки податкової
служби, що сприятиме автоматизації процесу оподаткування, ефективному
використанню наявних людських ресурсів, дасть можливість порівнювати
відомості з різних джерел з метою виявлення ухилянь від сплати податків;
- скорочення та ліквідація податкового боргу шляхом поліпшення роботи з
платниками податків, заохочення їх до добровільної сплати та скорочення
заборгованості перед бюджетом за рахунок реалізації майна боржників.
П. Мета і основні завдання Комплексної програми
Комплексна програма мобілізації зусиль органів виконавчої влади
місцевого самоврядування, державної податкової служби району по
забезпеченню надходжень до бюджетів усіх рівнів на 2012 - 2016 роки
враховує створення нових технологій податкової діяльності, які
базуватимуться на використанні сучасної комп'ютерної техніки для
створення бази, яка дозволить систематично і широко використовувати
внутрішню і зовнішню інформацію для планування і виконання функцій
щодо контролю за сплатою податків і зборів, аудиту, ефективної боротьби з
ухиляннями від сплати податків, скорочення розмірів тіньової економіки.
В цілому ж робота по адмініструванню податків та зборів,
забезпеченню надходжень до бюджетів усіх рівнів, яка враховує нову
філософію партнерських відносин з платниками, пріоритетність
добровільної сплати, включає основні завдання:
- удосконалення системи планування (прогнозування) та обліку
надходжень до бюджету;
- удосконалення системи контрольно-перевірочної роботи;
- правове забезпечення профілактики злочинності;
- удосконалення системи стягнення податків;
- впровадження сучасних інформаційних технологій в оподаткуванні;
- удосконалення роботи з платниками податків;
- зміцнення матеріально-технічної бази податкових органів та покращання
їх кадрового забезпечення.
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Ш. Заходи Комплексної програми мобілізації зусиль органів виконавчої
влади , місцевого самоврядування, державної податкової служби району
по забезпеченню надходжень до бюджетів усіх рівнів
на 2012 - 2016 роки.
1. Удосконалення системи планування (прогнозування) та обліку
надходжень до бюджету.
1.1. Всебічно аналізувати стан обсягів виробництва продукції, фінансовоекономічний стан підприємств з метою мобілізації платежів до бюджетів
усіх рівнів. За результатами аналізу та з врахуванням факторів, що
негативно впливають на стан адміністрування податків та зборів,
розробляти додаткові заходи щодо забезпечення надходжень до
Державного та місцевих бюджетів.
2012 - 2016 роки

Районна, сільські, селищна, міська ради,
управління економіки
райдержадміністрації, Іллінецька МДПІ

1.2. Систематично вносити на розгляд сесій місцевих рад та колегії при
голові районної державної адміністрації питання про хід реалізації
Комплексної програми, виконання заходів щодо забезпечення
адміністрування податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, розширення
кола реальних платників податків до бюджету, погашення податкового
боргу.
2012 - 2016 роки

Районна державна адміністрація, районна,
сільські, селищна, міська ради, Іллінецька
МДПІ

1.3. Продовжити практику комплексного відпрацювання платників
податків, які знаходяться на межі банкрутства і мають значну податкову
заборгованість, з тим, щоб допомогти їм знайти можливі шляхи виходу із
кризи.
2012 - 2016 роки
Районна державна адміністрація,
місцеві ради, Іллінецька МДПІ
1.4. Здійснити комплекс заходів, спрямованих на недопущення фактів
незаконного відшкодування податку на додану вартість.
2012 - 2016 роки

Районна державна
Іллінецька МДПІ
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адміністрація,

1.5. Забезпечити
впровадження
в
дію
сучасних
методів
роботи,
заснованих на використанні новітньої комп'ютерної техніки та програмного
забезпечення стосовно подання платниками податків податкової звітності в
електронному вигляді та електронного документообігу платника податків з
Державною податковою інспекцією засобами телекомунікаційного зв’язку.
2012 - 2016 роки

Іллінецька МДПІ

2. Удосконалення системи контрольно-перевірочної роботи.
2.1. Удосконалити систему відбору платників для документальних перевірок
та підвищити якість контрольно-перевірочної роботи, звернувши особливу увагу на
тих суб'єктів підприємницької діяльності, що декларують від'ємне та нульове
значення об'єкту оподаткування, мають низьке податкове навантаження,
ухиляються від сплати податків, або вишукують схеми мінімізації
податкових зобов’язань.
2012 - 2016 роки

Іллінецька МДПІ

2.2. 3 метою залучення до оподаткування фізичних осіб, що здійснюють
торгівлю та надають різного роду послуги без відповідної державної
реєстрації,
організувати
проведення
комплексних
попереджувально
профілактичних заходів, в першу чергу роз’яснень норм податкового
законодавства,
виховання
податкової
культури
платника
податків.
Систематично
силами
спеціально
створених
мобільних
груп
проводити
оперативні
перевірки
суб'єктів
підприємницької
діяльності з питань дотримання чинного законодавства у сфері готівкового
обігу. Здійснювати перевірки СПД щодо правомірності виплаченої заробітної плати
найманим працівникам.
2012 - 2016 роки

Іллінецька МДПІ

2.3. Провести аналіз та перевірки суб'єктів підприємницької діяльності, які
здійснюють діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування, послуг та
звітують про нереально низькі
суми
виручки по реєстраторам
розрахункових операцій та розрахунковим книжкам, або звітують про
відсутність
об'єкту
оподаткування
податком
на
прибуток.
2012 - 2016 роки
Управління економіки
райдержадміністрації,
Іллінецька МДПІ
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2.4. Забезпечити повноту застосування штрафних санкцій за порушення
платниками строків сплати узгоджених податкових зобов'язань, здійснення
об'єктно-орієнтованого територіально-дільничного контролю за платниками
податків, особливо збитковими підприємствами.
2012 - 2016 роки

Іллінецька МДПІ

2.5. 3дійснити комплекс заходів по забезпеченню дієвого контролю за
своєчасністю отримання декларацій про прибуток підприємств, з податку на
додану вартість, а також за правомірністю надання податкових пільг і
застосування ставок оподаткування.
2012-2016 роки

Іллінецька МДПІ

2.6. Організувати комплексні перевірки суб'єктів підприємницької діяльності з
питань своєчасності розрахунків по заробітній платі, а також своєчасності
сплати до місцевого бюджету податку з доходів фізичних осіб.
2012 - 2016 роки

Районна державна адміністрація,
Іллінецька МДПІ

2.7. Забезпечити систематичне проведення контрольних зустрічних звірок
щодо суб'єктів господарювання, які сплачують плату за землю, за
використання надр, екологічний податок.
2012 - 2016 роки

Відділ Держкомзему в Іллінецькому районі,
управління економіки райдержадміністрації,
управління екології, Іллінецька МДПІ

2.8. З метою забезпечення додаткових надходжень в бюджет
збору за спецводокористування від оренди об'єктів водного фонду та
поліпшення їх екологічного стану сприяти процесу оформлення та передачі в
оренду водних об'єктів району.
2012 - 2016 роки

Районна державна адміністрація, місцеві
ради, Іллінецька МДПІ

2.9. Провести комплекс заходів щодо інвентаризації земель та її грошової
оцінки земель несільськогосподарського
призначення. При можливості
передбачити необхідні асигнування при формуванні місцевих бюджетів.
2012 - 2016 роки
Відділення Держкомзему в Іллінецькому
районі, районна, сільські, селищна, міська
ради, Іллінецька МДПІ
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2.10. Брати участь у проведенні засідань комісії при райдержадміністрації з
питань надання земельних ділянок державної та комунальної форми
власності в оренду
2012 - 2016 роки

Іллінецька МДПІ

2.11. З
метою
виявлення та запобігання можливих
порушень
податкового та валютного законодавства підготувати до впровадження та
практичної апробації систему "кабінетний аудит".
2012 - 2016 роки

Іллінецька МДПІ

2.12. Забезпечити належну роботу робочої групи з координації дій органів
виконавчої влади щодо забезпечення податкових та інших надходжень,
передбачених
Державним
бюджетом
України.
Максимально
використовувати наявні важелі впливу, в тому числі проведення конструктивного діалогу, до тих керівників підприємств, які ухиляються від оподаткування або мінімізують сплату податків.
2012-2016 роки

Районна державна адміністрація,
Іллінецька МДПІ

2.13. У ході проведення документальних перевірок за галузевим принципом
здійснювати інтегрований фінансово-економічний аналіз діяльності базових
галузей економіки району, в першу чергу сільського господарства,
електроенергетики, зв'язку та транспорту. Виявляти в ході зазначеного
аналізу основні проблеми, що заважають нормальному розвитку вказаних
галузей або не сприяють розширенню бази оподаткування.
2012 - 2016 роки

Управління економіки
райдержадміністрації, Іллінецька МДПІ

3. Профілактика та боротьба зі злочинністю у сфері оподаткування.
3.1. З метою недопущення легалізації коштів, одержаних злочинним
шляхом, організувати перевірки фінансово-господарської діяльності та
виконання вимог податкового законодавства суб'єктами підприємництва,
що створені особами, які належать до організованих злочинних
формувань або перебувають під їх впливом.
2012 - 2016 роки
Іллінецька МДПІ, Іллінецьке РВ УМВС
України у Вінницькій області, Немирівський
МРВ УСБ України у Вінницькій області,
контрольно – ревізійний відділ в Іллінецькому
районі і Оратівському районах, ВПМ ДПІ у
Немирівському районі
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3.2. Проаналізувати причини поглиблення розвитку "тіньової" економіки та
умови, які цьому сприяють, за результатами аналізу забезпечити проведення
правоохоронними, контролюючими та фінансовими органами
узгоджених заходів з профілактики економічних злочинів, зокрема в
банківській, фінансовій, зовнішньоекономічній сферах та сфері
приватизації.
2012-2016 роки
Іллінецька МДПІ, Іллінецьке РВ УМВС
України у Вінницькій області, Немирівський
МРВ УСБ України у Вінницькій області, ВПМ ДПІ
у Немирівському районі
3.3. Провести спеціальні операції по виявленню та припиненню фактів
незаконного виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв та
реалізації в оптово-роздрібній торговельній мережі контрафактних та
контрабандних алкогольних напоїв, тютюнових виробів.
2012 - 2016 роки
Іллінецька МДПІ, Іллінецьке РВ УМВС
України у Вінницькій області
ВПМ ДПІ у Немирівському районі
3.4. Здійснити
оперативно-розшукові
заходи
по
встановленню
джерел походження та шляхів
"відмивання"
"тіньових"
коштів,
одержаних злочинним шляхом та інших зловживань,
пов'язаних з
нецільовим використанням коштів з боку суб'єктів підприємницької
діяльності, що здійснюють
операції
на
ринках
металу,
електроенергії, газу, нафтопродуктів, вугілля, високоліквідної та
підакцизної продукції.
2012-2016 роки
Іллінецька МДПІ, Іллінецьке РВ УМВС
України у Вінницькій області, Немирівський
МРВ УСБ України у Вінницькій області,
ВПМ ДПІ у Немирівському районі
3.5. Здійснити комплекс заходів, спрямованих на відпрацювання
суб'єктів підприємницької діяльності, у статутних капіталах яких присутня
частка державного майна,
підприємств з іноземними інвестиціями на
предмет повернення кредитів, отриманих в банківських установах та
валютних коштів із-за кордону, а також з метою виявлення фактів
використання у їх діяльності коштів та іншого майна, здобутого
злочинним шляхом.
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2012 - 2016 роки

Іллінецька МДПІ, Іллінецьке РВ УМВС
України у Вінницькій області,
Немирівський МРВ УСБ України у Вінницькій
області, ВПМ ДПІ у Немирівському районі

3.6. Вжити заходів щодо перевірки діяльності комерційних банків, з метою
встановлення їх причетності до обслуговування фіктивних
підприємницьких структур. При встановленні фактів обслуговування
підприємств, по яких засновники не існують або не встановлені, вирішувати
питання про повернення до бюджету коштів, які знаходяться на їх рахунках.
2012 - 2016 роки
Іллінецька МДПІ, Іллінецьке РВ УМВС
України у Вінницькій області,
ВПМ ДПІ у Немирівському районі
3.7. З метою посилення боротьби з „відмиванням" доходів, одержаних
внаслідок несплати податків, використання фіктивних підприємницьких
структур в господарській діяльності, провести спільні заходи по перевірці
транспортних засобів на автошляхах району на предмет законності
перевезення вантажів, легітимності здійснення фінансово-господарських
операцій та забезпечити вилучення майна, що знаходиться в незаконному
обігу і використовується для одержання „тіньових" доходів.
2012 - 2016 роки
Іллінецька МДПІ, Іллінецьке РВ УМВС
України у Вінницькій області,
ВПМ ДПІ у Немирівському районі
3.8. Здійснити перевірку використання коштів, які були виділені на цільові
програми, у разі виявлення порушень їх використання здійснити заходи
щодо притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до
законодавства.
2012 - 2016 роки

Іллінецька МДПІ, Іллінецьке РВ УМВС
України у Вінницькій області, контрольноревізійний відділ в Іллінецькому та
Оратівському районах

4. Удосконалення системи стягнення податків
4.1. З метою погашення податкового боргу суб'єктами підприємницької
діяльності, які допустили несплату нарахованих зобов'язань, здійснювати опис
заставного
майна
з
подальшою
реалізацією
його через Вінницьку товарно-універсальну біржу.
2012 - 2016 роки

Іллінецька МДПІ
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4.2. Сприяти погашенню податкового боргу підприємствами - боржниками,
особливо тим, які займаються
переробкою сільськогосподарської
продукції, шляхом проведення відповідних
реорганізаційних,
організаційно-господарських, інвестиційних, правових заходів відповідно до
чинного законодавства.
2012 - 2016 роки

Іллінецька МДПІ

4.3. З метою виконання прогнозних показників доведених Міністерством
фінансів України по надходженню коштів до державного бюджету від
реалізації безхазяйного та іншого належного державі майна провести заходи по
виявленню такого майна, вилученню та постановці його на облік.
2012 - 2016 роки

Іллінецька МДПІ

4.4. З метою запобігання вчиненню правопорушень, пов'язаних з
відчуженням заставного майна без погодження з органами державної
податкової служби посадовими особами підприємств - боржників,
здійснити комплекс організаційно-правових заходів по недопущенню фактів
самовільного відчуження майна з податкової застави та постійно
здійснювати контроль за його збереженням.
2012 -2016 роки

Іллінецька МДПІ

5. Впровадження сучасних інформаційних технологій в
оподаткуванні та удосконалення роботи з платниками податків.
5.1. Впровадити
в
практику
систему
електронного
документообігу
і інтегрованого середовища обміну податковою
інформацією та електронного документообігу платника податків з Державною
податковою інспекцією засобами телекомунікаційного зв’язку
2012 - 2016 роки

Іллінецька МДПІ

5.2. Своєчасно та професійно інформувати платників
про
зміни в податковому законодавстві,
що сприятиме підвищенню рівня
добровільної
сплати податків, здійснити комплекс заходів щодо
підвищення взаємодії в цих питаннях з районними засобами масової
інформації.
2012 - 2016 роки

Іллінецька МДПІ
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5.3. Вжити дієвих заходів щодо створення та відповідного технічного
оснащення системи консультаційних пунктів по роз'ясненню податкового
законодавства.
2012 -2016 роки

Районна державна адміністрація, місцеві
ради, Іллінецька МДПІ

5.4. Забезпечити тиражування передач податкової тематики на аудіо касети
для інформування широкого кола платників про зміни в податковому
законодавстві на ринках, інших місцях масового перебування людей.
2012 - 2016 роки

Районна державна адміністрація,
районна, сільські, селищна, міська ради,
Іллінецька МДПІ

5.5. Шляхом
організації
абонентного
обслуговування великих
бюджетоформуючих платників податків спільно з Вінницькою філією
журналу "Вісник податкової служби України"
створити
більш
сприятливі
умови
для
цих
платників
для
вивчення
законодавчо-нормативної бази з питань оподаткування, забезпечення їх
необхідними матеріалами та документами.
2012-2016 роки

Іллінецька МДПІ, Філія ДП «ІВЦ ДПА
України»

5.6. Забезпечити належне проведення в регіоні податкового всеобучу
шляхом організації семінарів, круглих столів, брифінгів за участю
керівників та бухгалтерських працівників підприємств, установ та
організацій. Готувати відповідні методичні рекомендації, зразки податкової
звітності, буклети тощо.
2012-2016 роки

Районна державна адміністрація,
Іллінецька МДПІ, Філія ДП «ІВЦ ДПА
України»

5.7. Забезпечити належну роботу громадських приймалень для розв'язання
податкового законодавства, особистого прийому платників та розгляду їх
звернень.
2012-2016 роки

Іллінецька МДПІ
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5.8. З метою підвищення податкової культури населення регіону, виховання
платників в дусі добровільної сплати податків, пропаганди та вивчення
основ податкового законодавства молоддю, проводити в навчальних
закладах району місячники податкових знань, огляди-конкурси на кращий
твір (реферат) з податкової тематики, вікторини, брейн-ринги, ділові ігри,
інші заходи.
2012-2016 роки

Районна державна адміністрація,
Іллінецька МДПІ

6. Робота з кадрами, зміцнення матеріально-технічної бази податкових
органів області.
6.1. Здійснити комплекс організаційних заходів щодо удосконалення роботи
з кадрами, в першу чергу щодо забезпечення належної їх підготовки,
перепідготовки, створення дієвого кадрового резерву. Сформувати банк
даних професійно придатних фахівців для податкових органів регіону.
Гостро реагувати на факти зловживань, корупційні діяння, інші
правопорушення з боку працівників податкової служби.
2012 - 2016 роки

Іллінецька МДПІ

6.2 При перевиконанні прогнозних показників по податках та зборах до
місцевого бюджету Іллінецького району проводити фінансування з
місцевого бюджету Іллінецького району для капітального ремонту та
реконструкції адміністративних приміщень, для закупівлі сучасної
комп'ютерної техніки, для створення бази, яка дозволить систематично і
широко використовувати внутрішню і зовнішню інформацію для
планування і виконання функцій щодо контролю за сплатою податків і
зборів, аудиту, ефективної боротьби з ухиляннями від сплати податків,
скорочення розмірів тіньової економіки, обслуговування платників
податків.
2012 – 2016 роки

Фінансове управління
районної державної адміністрації

6.3. Розмір направлених коштів від перевиконання бюджету району на
зміцнення матеріально - технічної бази ДПС району виноситься на розгляд
депутатів районної ради Іллінецькою МДПІ і затверджується сесією
районної ради Іллінецького району.

Заступник голови районної ради

О.Шпортко
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УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 534
31 сесія 6 скликання

17 липня 2014 року

Про внесення змін до Комплексної програми
мобілізації зусиль органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування, державної
податкової служби району щодо забезпечення
надходжень до бюджетів усіх рівнів
на 2012-2016 роки
Розглянувши звернення начальника Іллінецької об’єднаної державної
податкової інспекції Шпака В.П. від 14.07.2014 року № 1866/3-01 щодо
внесення змін до Комплексної програми мобілізації зусиль органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування, державної податкової служби району щодо
забезпечення надходжень до бюджетів усіх рівнів на 2012-2016 роки,
враховуючи рекомендацію постійної комісії районної ради з питань бюджету,
соціально-економічного розвитку району та державної регуляторної політики
від 15.07.2014 року та керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», районна рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Комплексної програми мобілізації зусиль органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування, державної податкової служби
району щодо забезпечення надходжень до бюджетів усіх рівнів на 2012-2016
роки, виклавши п.6.2 у такій редакції:
При перевиконанні прогнозних показників по податках та зборах до
місцевого бюджету Іллінецького району проводити фінансування з місцевого
бюджету Іллінецького району на капітальний ремонт та реконструкцію
адміністративних приміщень, на закупівлю сучасної комп’ютерної техніки та
обладнання, на матеріальну базу, яка дозволить систематично і широко
використовувати внутрішню і зовнішню інформацію для планування і
виконання функцій щодо контролю за сплатою податків і зборів, аудиту,
ефективної боротьби з ухиляннями від сплати податків, скорочення розмірів
тіньової економіки, обслуговування платників податків, придбання обладнання
для модернізації системи тепло- та енергозбереження.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань бюджету, соціально-економічного розвитку району та державної
регуляторної політики (Кесарчук М.І.).
Голова районної ради
Кесарчук М.І.
Шпак В.П.
Недогібченко В.С.
Мадюдя Т.П.
Семенюк С.А.
Змієвець Л.М.

О. Яременко

УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 43
4 сесія 7 скликання

28 січня 2016 року

Про внесення змін до Комплексної програми мобілізації
зусиль органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування, державної податкової служби району щодо
забезпечення надходжень до бюджетів усіх рівнів
на 2012 – 2016 роки
Розглянувши звернення начальника Іллінецької об’єднаної державної
податкової інспекції В. Шпака від 21.01.2016 року №129/3-01 щодо внесення
змін до Комплексної програми мобілізації зусиль органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування, державної податкової служби району щодо
забезпечення надходжень до бюджетів усіх рівнів на 2012 – 2016 роки,
враховуючи рекомендацію постійної комісії районної ради з питань фінансів,
бюджету, соціально-економічного розвитку району та підприємництва від
23.01.2016 року, керуючись п.16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Підпункт 6.2. пункту 6 «Робота з кадрами, зміцнення матеріальнотехнічної бази податкових органів області» викласти у новій редакції:
«При перевиконанні прогнозних показників по податках та зборах до
місцевого бюджету Іллінецького району, за рахунок коштів вільного залишку
проводити
фінансування з місцевого бюджету Іллінецького району на
капітальний ремонт та реконструкцію адміністративних приміщень, на
закупівлю сучасної комп’ютерної техніки та обладнання, на матеріальну базу,
яка дозволить систематично і широко використовувати внутрішню і зовнішню
інформацію для планування і виконання функцій щодо контролю за сплатою
податків і зборів, аудиту, ефективної боротьби з ухиляннями від сплати
податків, скорочення розмірів тіньової економіки, обслуговування платників
податків, придбання обладнання для модернізації системи тепло- та
енергозбереження».
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку
району та підприємництва (Мороз П.А.).
Голова районної ради

С.Загороднюк

