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ПЛАН ЗАХОДІВ  
щодо наповнення місцевих бюджетів області 

у 2018 році 
 

№ 
з/п 

Зміст заходу 
Термін 

виконання 
Виконавці 

1 2 3 4 

І. Детінізація фінансових потоків та легалізація ринку праці  

1 Проводити інформаційно-роз’яс-
нювальну роботу серед населення 
через засоби масової інформації 
щодо соціального значення легалі-
зації праці та заробітної плати, 
обов’язкового декларування до-
ходів і сплати податків 

Протягом 
року 

Управління Держпраці, 
Головне управління ДФС в 

області, райдержадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування 

2 Вжити спільних заходів щодо упе-
редження виплати заробітної пла-
ти “в конвертах”, негативних на-
слідків “тіньової” зайнятості та 
руйнування схем ухилення від 
сплати податку на доходи фізик-
них осіб за рахунок не облікованої 
готівки, ведення подвійної бухгал-
терії тощо 

Протягом 
року 

Управління Держпраці, 
Головне управління ДФС в 
області, Департамент соці-
ального захисту населення 

облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування 

3 Розглянути питання щодо ство-
рення у виконавчих органах місь-
ких (міст обласного значення) рад, 
сільських, селищних, міських рад 
об’єднаних територіальних гро-
мад області підрозділу (органу) 
або визначити посадову особу, яка 
здійснюватиме контроль за до-
держанням законодавства про 
працю. 
Активізувати роботу щодо притяг-
нення посадових осіб до відпові-
дальності за використання праці 
неоформлених працівників, несвоє-
часну та не у повному розмірі ви-
плату заробітної плати, недодер-
жання мінімальних гарантій в оп-
латі праці 

Протягом 
року 

Органи місцевого 
самоврядування 
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1 2 3 4 
4 Проводити в межах компетенції 

спільні рейди - обстеження 
суб’єктів господарювання з метою 
виявлення працівників, трудові 
угоди з якими не укладено та 
виплати заробітної плати яким 
здійснюються у “конвертах”

Протягом 
року 

Районні (міські) комісії 
(робочі групи) з легалізації 
виплати заробітної плати та 

зайнятості населення, органи 
місцевого самоврядування 

5 Провести роботу з перевізниками 
області щодо легалізації робочих 
місць при проведенні конкурсів на 
перевезення пасажирів на автобус-
них маршрутах загального користу-
вання 

Протягом 
року 

Департамент економічного 
розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдерж-

адміністрації, 
райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування 

II. Збільшення обсягів надходжень податків та зборів 

1 Здійснити заходи щодо залучення 
інвестицій у реальний сектор еконо-
міки області, створення нових ро-
бочих місць. 

Протягом 
року 

Департамент економічного 
розвитку, промисловості та 

інфраструктури 
облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування 

2 Провести роботу з виявлення від-
окремлених підрозділів підприємств 
та організацій, які не сплачують по-
датки до місцевих бюджетів області, 
здійснюючи господарську діяль-
ність на відповідній території. Вжи-
ти заходів щодо їх залучення до 
сплати податків до відповідних міс-
цевих бюджетів області 

Протягом 
першого 
півріччя 

Головне управління ДФС в 
області, райдержадміністрації, 

органи місцевого 
самоврядування 

3 Забезпечити ефективне управління 
підприємствами комунальної влас-
ності з метою покращення їх фінан-
сового стану та збільшення надход-
жень до місцевих бюджетів області 
від цих підприємств 

 Райдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування 

4 Організувати роботу щодо інвента-
ризації договорів оренди земель 
водного фонду та водних об’єктів і 
привести їх у відповідність до вимог 
чинного законодавства

Протягом 
першого 
півріччя 

Департамент агропромисло-
вого розвитку, екології та 

природних ресурсів 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації

5 Продовжити роботу з виявлення до-
говорів оренди земель державної та 
комунальної власності, що викори-
стовуються без правовстановлюю-
чих документів, та вжити заходів 
щодо прискоренн  їх оформлення 
землекористувачами відповідно до 
вимог чинного законодавства 

Протягом 
року 

Головне управління 
Держгеокадастру в області, 

райдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування 
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1 2 3 4 

ІІІ. Скорочення податкового боргу 

1 Забезпечити скорочення податково-
го боргу до місцевих бюджетів в об-
сязі не менше 20% від рівня, визна-
ченого на 01.01.2018 року 

Протягом 
року 

Головне управління ДФС в 
області, райдержадміністрації, 

органи місцевого 
самоврядування 

2 Забезпечити результативність робо-
ти постійно діючих комісій з питань 
погашення заборгованості із заро-
бітної плати на підприємствах, орга-
нізаціях та установах області неза-
лежно від форми власності, з одно-
часним перерахуванням податку на 
доходи фізичних осіб до місцевих 
бюджетів 

Протягом 
року 

Головне управління ДФС в 
області, райдержадміністрації, 

органи місцевого 
самоврядування 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації                Ю. Бирка 


