УКРАЇНА
ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 346
16 сесія 7 скликання

22 червня 2017 року

Про затвердження Комплексної програми
мобілізації зусиль органів виконавчої влади та
місцевого
самоврядування,
Іллінецького
відділення державної податкової інспекції, інших
районних служб по забезпеченню надходжень до
бюджетів усіх рівнів на 2017 – 2021 роки
Розглянувши звернення заступника начальника Немирівської
ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області – начальника Іллінецького відділення
Бондар Л.Л. від 19.06.2017 року № 791/3-01 щодо затвердження Комплексної
програми мобілізації зусиль органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування, Іллінецького відділення державної податкової інспекції,
інших районних служб по забезпеченню надходжень до бюджетів усіх рівнів
на 2017 – 2021 роки, враховуючи рекомендацію постійної комісій районної
ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку району та
підприємництва від 20.06.2017 року та керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Комплексну програму мобілізації зусиль органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування, Іллінецького відділення
державної податкової інспекції, інших районних служб по забезпеченню
надходжень до бюджетів усіх рівнів на 2017 – 2021 роки, (далі-Програма),
(додається).
2. Рекомендувати керівництву Іллінецького відділення Немирівської
ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, структурним підрозділам районної
державної адміністрації, міській, селищній, сільським радам систематично
працювати над виконанням заходів Програми.
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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням 16 сесії районної ради
7 скликання
від«22» червня 2017 року № 346

Комплексна програма
мобілізації зусиль органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування, Іллінецького відділення державної податкової
інспекції, інших районних служб по забезпеченню надходжень до
бюджетів усіх рівнів на 2017 – 2021 роки

ІЛЛІНЦІ 2017

ПАСПОРТ

Комплексної програми

мобілізації зусиль органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,
районного відділення державної податкової інспекції, інших районних
служб по забезпеченню надходжень до бюджетів усіх рівнів на 2017 – 2021 роки
№
п/п

Назва

Районна комплексна програма
Податковий кодекс України, Рішення
Іллінецької районної ради від 16.10.2015 №739
про затвердження Порядку формування,
фінансування і моніторингу виконання районних
(комплексних) програм та включення їх до
щорічних програм соціально - економічного
розвитку Іллінецького району

1.

Підстава для
розробки Програми

2.

Ініціатор розроблення Іллінецьке відділення Немирівської ОДПІ ГУ
Програми
ДФС у Вінницькій області

3.

Розробник
Програми

4.

5.

6.

Іллінецьке відділення Немирівської ОДПІ ГУ
ДФС у Вінницькій області

Немирівська ОДПІ, органи виконавчої влади,
Учасники та
структурні підрозділи райдержадміністрації,
виконавці Програми
районна рада.
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
Мета Програми
інформацію для планування і виконання функцій
щодо контролю за сплатою податків і зборів,
аудиту, ефективної боротьби з ухиленнями від
сплати податків і скорочення розмірів тіньової
економіки

Завдання програми

- удосконалення системи планування
(прогнозування) та обліку надходжень до
бюджету;
- удосконалення системи контрольноперевірочної роботи;
- правове забезпечення профілактики
злочинності;

- удосконалення системи стягнення податків;
- впровадження сучасних інформаційних
технологій в оподаткуванні, впровадження
електронної подачі звітності через Інтернет;
- удосконалення роботи з платниками
податків;
- зміцнення матеріально-технічної бази
податкової інспекції та покращання її кадрового
забезпечення.

7.

Терміни реалізації
програми

8.

Фінансування

9.

Очікувані
результати
програми

Загальний обсяг
10. фінансування
Програми, всього

2017-2021 роки
В межах кошторисних призначень з державного
і місцевих бюджетів та інших джерел, не
заборонених законодавством
Розширення бази оподаткування, що дасть змогу
зменшити податковий тиск на платників
податків та забезпечити ефективне наповнення
Державного та місцевих бюджетів;
754,0 тис. грн.

Координацію та взаємне інформування
учасників Програми здійснює Іллінецьке
Координація роботи відділення Немирівської ОДПІ ГУ ДФС у
Вінницькій області.
та контроль
11.
виконання заходів
Контроль за виконанням Програми здійснює
Програми
постійна комісія районної ради з питань
бюджету та соціально-економічного розвитку

1. Обґрунтування необхідності Комплексної програми
Комплексна програма мобілізації зусиль органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування, районного відділення державної податкової
інспекції, інших районних служб по забезпеченню надходжень до бюджетів усіх
рівнів на 2017 – 2021 роки (в подальшому – Програма) розроблена на основі
Податкового кодексу України.
Програма являє собою комплекс заходів, які сприятимуть розвитку економіки
району, і на цій основі, забезпеченню повного задоволення державних і соціальних
потреб. Зокрема, створенню сприятливих умов для розвитку підприємництва;
нових робочих місць, збільшенню випуску якісних конкурентоздатних товарів,
насиченню товарних ринків, зведенню до мінімуму негативного впливу на
економіку району тіньового бізнесу, максимальному поєднанню інтересів СПДплатників податків з інтересами фіскальної служби, надходженню коштів до
бюджетів всіх 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 фіскальної 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;
- посилення боротьби з правопорушеннями в сфері оподаткування;
- підвищення ефективності перевірочної роботи, яка за рахунок автоматизованого відбору платників для документальних перевірок дає змогу виявляти
ухилення від оподаткування при загальному зменшені кількості перевірок та
перевіряючих, забезпечує обов’язковість відповідальності порушників,
залучення до оподаткування “тіньових коштів шляхом відстеження товарногрошових потоків, контролю за використанням готівки, легалізації зовнішньо
економічної діяльності, запобігання використання 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 ухилень від сплати податків;
- скорочення та ліквідацію податкового боргу шляхом поліпшення роботи
з платниками податків, заохочення їх до добровільної сплати та скорочення
заборгованості перед бюджетом за рахунок реалізації майна боржників.
2. Мета і основні завдання Програми
Програма 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 ухиленнями від сплати
податків і 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,
впровадження електронної подачі звітності через Інтернет;
- удосконалення роботи з платниками податків;
- зміцнення матеріально-технічної бази податкової інспекції та
покращання її кадрового забезпечення.

3. Заходи Програми
№

Перелік заходів Програми

Термін
виконання
заходу

Виконавці

Джерело
фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування
(тис. грн.)
2017

3.1.

2018

2019

3.1. Удосконалення системи планування (прогнозування) та обліку надходжень до бюджету

3.1.1.

Всебічно
аналізувати
стан
обсягів
виробництва продукції, фінансово-економічний
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

20172021
роки

Іллінецьке
відділення
Немирівської
ОДПІ,
управління
економіки
Іллінецької
РДА,
Іллінецька
міська
ОТГ,
Дашівська ТГ,
органи
місцевого
самоврядуванн
я

3.1.2.

Систематично виносити на розгляд сесії
районної ради, Іллінецької міської ОТГ,
Дашівської ТГ питання про хід реалізації
Програми, виконання заходів щодо забезпечення
адміністрування податків та зборів до бюджетів
усіх рівнів, розширення
кола реальних
платників податків до бюджету, погашення
податкового боргу

20172021
роки

Іллінецька
РДА,
Іллінецьке
відділення
Немирівської
ОДПІ

2020

2021

3.1.3.

Продовжити практику комплексного
відпрацювання бюджетоутворюючих платників
податків, які знаходяться на межі банкрутства і
мають значну податкову заборгованість, з тим,
щоб допомогти їм знайти можливі шляхи виходу
із кризи

20172021
роки

Іллінецьке
відділення
Немирівської
ОДПІ,
управління
економіки
Іллінецької
РДА

3.1.4.

Постійно запроваджувати в дію сучасні методи
роботи з платниками податків, засновані на
використанні новітньої комп’ютерної техніки та
програмного забезпечення стосовно подання
платниками податків податкової звітності в
електронному вигляді через мережу Інтернет

20172021
роки

Іллінецьке
відділення
Немирівської
ОДПІ

3.2.

Удосконалення системи контрольно-перевірочної роботи

3.2.1.

З метою залучення до оподаткування
фізичних осіб, що здійснюють торгівлю та
надають різного роду послуги без відповідної
державної реєстрації, організувати проведення
комплексних попереджувально-профілактичних
заходів.

20172021
роки

Іллінецька
РДА,
Іллінецька
міська
ОТГ,
Дашівська ТГ,
робочі групи

3.2.2.

Систематично проводити моніторинг
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

20172021
роки

Іллінецька
РДА,
Іллінецька
міська
ОТГ,
Дашівська ТГ,
Іллінецьке
відділення
Немирівської
ОДПІ, робочі
групи

3.2.3.

Здійснити 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

20172021
роки

Іллінецьке
відділення
Немирівської
ОДПІ

3.2.4.

Забезпечити систематичне проведення
контрольних зустрічних звірок щодо суб’єктів
господарювання, які сплачують рентну плату

20172021
роки

3.2.5.

З метою забезпечення додаткових надходжень
в бюджет рентної плати сприяти процесу
оформлення та передачі в оренду земель запасу,
резерву та водних об’єктів району і своєчасної
сплати рентної плати

20172021
роки

Іллінецьке
відділення
Немирівської
ОДПІ,
Відділ
держцемагенства у
Іллінецькому
районі,
Управління
економіки
Іллінецької
РДА
Іллінецька
РДА,
Іллінецька
міська ОТГ,
Дашівська ТГ,
Іллінецьке
відділення
Немирівської
ОДПІ

3.2.6.

Сприяти проведенню комплексу заходів щодо
інвентаризації та грошової оцінки земель
несільськогосподарського призначення

20172021
роки

Відділ
держземагенства у
Іллінецькому
районі,
Фінансові
управління
Іллінецької
РДА,
Іллінецька
міська ОТГ,
Дашівська ТГ
, Іллінецьке
відділення
Немирівської
ОДПІ

3.2.7.

3.2.8.

3.3.

З метою виявлення та упередження на ранній
стадії можливих порушень податкового та
валютного законодавства широко застосовувати
аналітичну систему АІС “Податковий блок”
Забезпечити належну роботу робочих груп з
координації дій органів виконавчої влади щодо
забезпечення податкових та інших надходжень,
передбачених Державним бюджетом України.
Максимально використовувати наявні важелі
впливу до тих керівників підприємств, які
ухиляються від оподаткування або мінімізують
сплату податків

20172021
роки
20172021
роки

Іллінецьке
відділення
Немирівської
ОДПІ
Іллінецька
РДА,
Іллінецька
міська
ОТГ,
Дашівська ТГ,
Іллінецьке
відділення
Немирівської
ОДПІ

Профілактика та боротьба зі злочинністю у сфері оподаткування

3.3.1.

З метою недопущення тінізації коштів, одержаних
злочинним шляхом, отримує інформацію про
кримінальні та інші правопорушення у сфері
оподаткування та бюджетній сфері

20172021
роки

Іллінецьке
відділення
Немирівської
ОДПІ,

3.3.2.

Аналізувати причини 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

20172021
Роки

Іллінецьке
відділення
Немирівської
ОДПІ,
Іллінецький
ВП
Гайсинського
ВП ГУНП у
Вінницькій
області.

3.3.3.

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 фондовому ринку,
ринках металу, електроенергії, газу,
нафтопродуктів, вугілля, високоліквідної та
підакцизної продукції

20172021
роки

Іллінецьке
відділення
Немирівської
ОДПІ,
Іллінецький
ВП
Гайсинського
ВП ГУНП у
Вінницькій
області

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

3.4.

Здійснити комплекс заходів, спрямованих на
вивчення діяльності 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 для передачі інформації до
правоохоронних органів
Забезпечити ефективне відпрацювання
інформації, отриманої з відповідних органів
іноземних держав з питань боротьби з
відмиванням коштів, активно використовувати в
цій роботі можливості НЦБ Інтерполу в Україні
та Головного оперативного управління
Державної фіскальної служби України

20172021
роки

Іллінецьке
відділення
Немирівської
ОДПІ,
Іллінецький
ВП
Гайсинського
ВП ГУНП у
Вінницькій
області

20172021
роки

З метою посилення боротьби з „відмиванням”
доходів, одержаних внаслідок несплати податків,
використання фіктивних підприємницьких
структур в господарській діяльності, провести
моніторинг легітимності здійснення фінансовогосподарських операцій та забезпечити
вилучення майна, що знаходиться в незаконному
обігу і використовується для одержання
„тіньових” доходів

20172021
роки

Іллінецьке
відділення
Немирівської
ОДПІ,
Іллінецький
ВП
Гайсинського
ВП ГУНП у
Вінницькій
області
Іллінецьке
відділення
Немирівської
ОДПІ,
Іллінецький
ВП
Гайсинського
ВП ГУНП у
Вінницькій
області

Удосконалення системи погашення заборгованості по податках

3.4.1.

З метою контролю за нарахуванням та сплатою
платежів, недопущення росту податкового боргу
постійно утримувати в актуальному стані систему
«Податковий борг» АІС «Податковий блок»

20172021
роки

Іллінецьке
відділення
Немирівської
ОДПІ

3.4.2.

З метою погашення податкового боргу
суб’єктами підприємницької діяльності, які
допустили несплату нарахованих зобов’язань,
систематично вивчати результат фінансовогосподарської діяльності даних підприємств,
здійснювати опис заставного майна з подальшою
реалізацією його через Вінницьку товарноуніверсальну біржу

20172021
роки

Іллінецьке
відділення
Немирівської
ОДПІ

3.4.3.

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

20172021
роки

Іллінецьке
відділення
Немирівської
ОДПІ

3.4.4.

З метою запобігання вчиненню правопорушень,
пов’язаних з відчуженням заставного майна без
погодження з органами державної податкової
служби посадовими особами підприємствборжників, здійснити комплекс організаційноправових заходів по недопущенню фактів
самовільного відчуження майна з податкової
застави та постійно здійснювати контроль за
його збереженням

20172021
роки

Іллінецьке
відділення
Немирівської
ОДПІ

Впровадження сучасних інформаційних технологій в оподаткуванні, удосконалення роботи

3.5.

з платниками податків та забезпечення належних умов для надання адміністративних послуг платникам

3.5.1.

Створити та впровадити в практику систему
електронного документообігу і інтегрованого
середовища обміну податковою інформацією

20172021
роки

Іллінецьке
відділення
Немирівської
ОДПІ

3.5.2.

Створити комфортні умови та забезпечити
високу якість обслуговування, надання
адміністративних послуг платникам податків з
метою підвищення рівня добровільного виконання
ними податкових зобов’язань перед бюджетами
Центром обслуговування платників податків.
З цією метою при перевиконанні прогнозних
показників по податках та зборах до місцевого
бюджету Іллінецького району проводити
фінансування з місцевого бюджету Іллінецького
району:

20172021
роки

Іллінецьке
відділення
Немирівської
ОДПІ

-

для забезпечення безперешкодного
функціювання ЦОП, безпеки працівників,
залучених до роботи ЦОП та їх
відвідувачів, збереження майна та
виконання Наказу ДФС від 20.05.2016
року №458 «Про затвердження
Технічного регламенту » приміщення
ЦОП необхідно обладнати:

2017
роки

Іллінецьке
відділення
Немирівської
ОДПІ

-

охоронною сигналізацією;

-

автоматичною пожежною сигналізацією;

-

кондиціонером

Районний
бюджет

20

20

- утримування та обслуговування
адмінбудівлі :

20172021
роки

Іллінецьке
відділення
Немирівської
ОДПІ

Районний
бюджет

50

30

30

30

30

20172021
роки

Іллінецьке
відділення
Немирівської
ОДПІ

Районний
бюджет

30

30

30

30

30

- модернізація зовнішньої та внутрішньої
мережі;
- модернізація та заміна котла;
- установка терморегуляторів ;
- установка лічильників тепла, багато
тарифних лічильників тепла;
- заміна дверей ;
- утеплення фасаду;
- утеплення даху;
- прибирання та охорона приміщення
відділення;

- придбання та поновлення оргтехніки яка б
відповідала технічним вимогам, меблів,
забезпечення канцелярськими товарами для
повного виконання функцій покладених на
відділення

3.5.3.

З метою підвищення рівня добровільної
сплати податків забезпечити своєчасне та
професійне інформування платників шляхом
виготовлення листівок, буклетів, тематичних
підбірок про новини та зміни в податковому
законодавстві

20172021
роки

Іллінецьке
відділення
Немирівської
ОДПІ

Районний
бюджет

5

10

10

10

10

3.5.4.

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. Вжити дієвих заходів щодо
створення та відповідного технічного оснащення
системи консультаційних пунктів по роз’ясненню
податкового законодавства. З цією метою:

20172021
роки

Іллінецьке
відділення
Немирівської
ОДПІ

Районний
бюджет

5

5

5

5

5

- забезпечити відповідні пункти якісною
оргтехнікою, меблями, канцелярськими
товарами, які будуть використовуватись
виключно на зазначені цілі;

20172021
роки

Іллінецьке
відділення
Немирівської
ОДПІ

Районний
бюджет

15

20

15

10

10

- здійснювати виготовлення і встановлення у
найбільш доступних місцях у населених пунктах
району стендів для розміщення інформації на
податкову тематику для консультування громадян

20172021
роки

Районний
бюджет

10

10

10

10

10

З метою своєчасного та безперешкодного
інформування 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

20172021
роки

3.5.6.

Розширити низку інформаційних заходів для
підприємців, забезпечивши тісну співпрацю в цій
роботі з Радою підприємців Іллінеччини

20172021
роки

3.5.7.

Забезпечити виходи в ефір через наявні
локальні мережі інформаційних матеріалів про
зміни в податковому законодавстві для
інформування широкого кола платників в
торгівельних центрах , на ринках, інших місцях
масового перебування людей

20172021
роки

3.5.5.

Іллінецьке
відділення
Немирівської
ОДПІ

Районний
бюджет

5

6

5

6

5

Районний
бюджет

2

3

2

3

2

Іллінецька
районна
редакція
газети
“Трудова
слава”, газета
“Партнер”
Іллінецьке
відділення
Немирівської
ОДПІ,
Рада
підприємців
Іллінеччини
Іллінецьке
відділення
Немирівської
ОДПІ
районна
редакція
радіомовлення

3.5.8.

Шляхом організації абонентного обслуговування платників спільно з філією ДП «СВЦ ДФСУ»
у Вінницькій області журналу “Вісник ДФС України”
створити більш сприятливі умови по передплаті
видання для вивчення законодавчо-нормативної
бази з питань оподаткування, забезпечення їх
необхідними матеріалами та документами.

20172021
роки

3.5.9.

З метою підвищення податкової культури
населення району, виховання платників в дусі
добровільної сплати податків, пропаганди та
вивчення основ податкового законодавства
молоддю, проводити в навчальних закладах
району місячники податкових знань, оглядиконкурси на кращий твір (реферат), малюнок,
творчу роботу з податкової тематики, вікторини,
брейн-ринги, ділові ігри, інші заходи

20172021
роки

Іллінецьке
відділення
Немирівської
ОДПІ

Іллінецьке
відділення
Немирівської
ОДПІ , відділи
освіти,
культури, у
справах сім’ї
та молоді та
спорту
Іллінецької
РДА

Ресурсне забезпечення комплексної програми
Обсяг коштів, які
пропонується
залучити на
виконання програми

2017

2018

2019

2020

2021

Всього витрат на
виконання програми

1
Обсяг
ресурсів
всього, в тому числі:
Районний бюджет

2
122

3
134

4
107

5
104

6
102

7
569

122

134

107

104

102

569

Заступник голови районної ради

В. Нечипоренко

Додаток 1
до Порядку формування,
фінансування і моніторингу виконання
районних (комплексних) програм

Показники продукту районної Комплексна програма
мобілізації зусиль органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування, Іллінецького відділення державної податкової
інспекції, інших районних служб по забезпеченню надходжень до
бюджетів усіх рівнів на 2017 – 2021 роки
№
з/п

Назва показника

І

Оди
ниц
я
вим
іру

Вихідні
дані на
початок
дії
програм
и

Виконання програми
2017

2018

2019

Показники продукту програми

1.
Комплекс заходів, які
сприятимуть розвитку
економіки району, і на цій
основі, забезпеченню
повного задоволення
державних і соціальних
потреб.
Зокрема:
-створення
сприятливих умов для
розвитку
підприємництва;
-нових робочих місць,
збільшенню випуску
якісних
конкурентоздатних
товарів, насиченню
товарних ринків;
-зведення до мінімуму
негативного впливу на
економіку району
тіньового бізнесу;

2020

2021

Всього
за
період
дії
програ
ми
(або до
кінця
дії
програ
ми)

- максимальному
поєднанню інтересів
СПД-платників
податків з інтересами
фіскальної служби;
- надходженню коштів
до бюджетів всіх рівнів
на основі
добровільності
виконання платниками
своїх податкових
зобов’язань;

тис.
грн.

100418,0

109950,0

111378,0

112607,0

115758,0

117463,0

од.

3089

3932

4653

5489

6645

7221

-запобіганню
злочинам та іншим
правопорушенням у
сфері оподаткування,
їх розкриттю та
розслідуванню;
-запобігання корупції
в органах державної
податкової служби та
виявленню її фактів,
забезпеченню безпеки
діяльності працівників
органів державної
фіскальної служби,
захисту їх від
протиправних посягань,
пов’язаних з
виконанням службових
обов’язків;
- здійснення якісного
сервісного
обслуговування
платників
ІІ

1.

- розширення бази
оподаткування, що дасть
змогу зменшити податковий
тиск на платників податків
та забезпечити ефективне
наповнення Державного та
місцевих бюджетів;
- посилення боротьби з

Показники ефективності програми

правопорушеннями в сфері
оподаткування;
- підвищення
ефективності перевірочної
роботи, яка за рахунок
автоматизованого відбору
платників для документальних
перевірок дає змогу виявляти
ухилення 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 зовнішньо
економічної діяльності,
запобігання використання
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 ухилень від
сплати податків;
- скорочення та
ліквідацію податкового
боргу шляхом поліпшення
роботи з платниками
податків, заохочення їх до
добровільної сплати та
скорочення заборгованості
перед бюджетом за рахунок
реалізації майна боржників.
ІІІ
1

- удосконалення системи
планування (прогнозування)
та обліку
надходжень до
бюджету;
- удосконалення системи
контрольно-перевірочної

Показники якості програми

роботи;
правове
забезпечення
профілактики злочинності;
- удосконалення системи
стягнення податків;
- впровадження сучасних
інформаційних технологій в
оподаткуванні,
впровадження електронної
подачі
звітності
через
Інтернет;
- удосконалення роботи з
платниками податків;
- зміцнення матеріальнотехнічної бази відділення та
покращання її кадрового
забезпечення.
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