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ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо наповнення місцевих бюджетів області у 2017 році 

 
№ 
з/п 

Зміст заходу 
Термін 

виконання 
Виконавці 

1 2 3 4 

І. Детінізація фінансових потоків та легалізація ринку праці  
1 Провести  інформаційно-роз’яснювальну 

роботу серед населення та суб’єктів го-
сподарювання всіх форм власності з пи-
тань дотримання вимог законодавства 
про працю в частині оформлення трудо-
вих відносин з найманими працівниками 
та підвищення рівня заробітної плати 

Протягом 
року 

Управління Держпраці, 
Головне управління 

Державної фіскальної 
служби в області, 

райдержадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування 

2 Взяти під особистий контроль питання 
забезпечення підвищення мінімальної 
заробітної плати, звернувши особливу 
увагу на недопущення скорочення пра-
цівників та переведення їх на скорочену 
тривалість робочого часу 

Протягом 
року 

Райдержадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування 

3 Утворити міжвідомчі робочі групи з пи-
тань забезпечення реалізації рішень, 
спрямованих на підвищення рівня оплати 
праці та дотримання норм законодавства 
в частині мінімальної заробітної плати 

Лютий Райдержадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування 

4 Вжити спільних заходів, спрямованих на 
упередження виплати заробітної плати 
“у конвертах”, негативних наслідків 
“тіньової” зайнятості та руйнування схем 
ухилення від сплати податку на доходи 
фізичних осіб за рахунок не облікованої 
готівки, ведення подвійної бухгалтерії 
тощо 

Протягом 
року 

Управління Держпраці, 
Головне управління 

Державної фіскальної 
служби в області, 

Департамент соціального 
захисту населення 

облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 

органи місцевого 
самоврядування 

5 Посилити податковий контроль за дотри-
манням вимог чинного законодавства 
суб’єктами господарювання при спроще-
ній системі оподаткування, обліку та 
звітності 

Протягом 
року 

Головне управління 
Державної фіскальної 

служби в області 
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1 2 3 4 
6 Здійснювати контроль за дотриманням 

законодавства про працю на підприємст-
вах усіх форм власності, в установах та 
організаціях, зокрема, з питань належ-
ного оформлення трудових відносин із 
найманими працівниками, додержання 
мінімальних гарантій оплати праці, по-
вноти і своєчасної виплати заробітної 
плати та сплати до бюджету податку на 
доходи фізичних осіб 

Протягом 
року 

Управління Держпраці, 
Головне управління 

Державної фіскальної 
служби в області, 

Департамент соціального 
захисту населення 

облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 

органи місцевого 
самоврядування 

7 Проаналізувати стан сплати податку на 
доходи фізичних осіб податковими аген-
тами за місцем розташування їх відок-
ремлених структурних підрозділів. 
Вжити заходів щодо сплати податку на 
доходи фізичних осіб до місцевих бюд-
жетів за місцезнаходженням відокрем-
лених структурних підрозділів 

Протягом 
першого 
півріччя 

Головне управління 
Державної фіскальної 

служби в області, 
райдержадміністрації, 

органи місцевого 
самоврядування 

8 Забезпечити контроль за правильністю 
нарахування та повною сплатою податку 
на доходи фізичних осіб від надання в 
оренду земельних ділянок сільськогос-
подарського призначення 

Протягом 
року 

Головне управління 
Державної фіскальної 

служби в області, 
Департамент агропро-
мислового розвитку 

облдержадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування 

9 Проводити в межах компетенції спільні 
рейди – обстеження суб’єктів господа-
рювання з метою виявлення працівників, 
трудові угоди з якими не укладено, та 
виплати заробітної плати яких здійсню-
ються у “конвертах” 

Протягом 
року 

Районні (міські) комісії 
(робочі групи) з легалі-
зації виплати заробітної 
плати та зайнятості насе-
лення, органи місцевого 

самоврядування 
10 При виявленні порушень законодавства 

про працю застосовувати до платників 
фінансову та адміністративну відпові-
дальність 

Протягом 
року 

Управління Держпраці, 
Головне управління 

Державної фіскальної 
служби в області, органи 

місцевого самовряду-
вання 

II. Збільшення надходжень місцевих податків та зборів 
1 Прийняти рішення місцевих рад про вста-

новлення ставок місцевих податків і збо-
рів, визначених Податковим кодексом Ук-
раїни (з урахуванням змін з 01.01.2017 року) 

Протягом 
І кварталу 

Органи місцевого 
самоврядування 

2 Продовжити роботу по виявленню дого-
ворів оренди земель державної та кому-
нальної власності на предмет відповід-
ності розміру орендної плати вимогам 
Податкового кодексу України (з ураху-
ванням змін з 01.01.2017 року) 

Протягом 
першого 
півріччя 

Головне управління 
Держгеокадастру в 

області, райдержадміні-
страції, органи місцевого 

самоврядування 
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1 2 3 4 

ІІІ. Скорочення податкового боргу 
1 Забезпечити скорочення податкового 

боргу до місцевих бюджетів в обсязі не 
менше 10% від рівня, визначеного на 
01.01.2017 року та попередити його зро-
стання 

Протягом 
року 

Головне управління 
Державної фіскальної 

служби в області, 
райдержадміністрації, 

органи місцевого 
самоврядування 

2 Забезпечити результативність роботи пос-
тійно діючих комісій з питань погашення 
заборгованості із заробітної плати, забез-
печення податкових та інших бюджетних 
надходжень 

 Головне управління 
Державної фіскальної 

служби в області, 
райдержадміністрації, 

органи місцевого 
самоврядування 

 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 
 


