
Додаток 1 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 20.02.2019 № 96/2019-р 

 
 

ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо наповнення місцевих бюджетів області 

 у 2019 році 
 

№ 
з/п Зміст заходу Термін виконання Виконавці 

1 2 3 4 
І. Детінізація фінансових потоків та легалізація ринку праці  

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

Протягом року Управління Держпраці, Головне 
управління ДФС в області, Департамент 

соціального захисту населення 
облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування 

2 Вжити спільних заходів щодо упередження виплати заробітної пла-
ти “в конвертах”, негативних наслідків “тіньової” зайнятості та руй-
нування схем ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб 
за рахунок не облікованої готівки, ведення подвійної бухгалтерії 
тощо 

Протягом року Головне управління ДФС, управління 
Держпраці в області, райдержадміністрації, 

органи місцевого самоврядування 

3 Забезпечити проведення обстеження суб’єктів господарської діяль-
ності щодо додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформ-
лення трудових відносин, погашення заборгованості та забезпечне-
ня повної сплати податків, зборів і обов’язкових платежів 

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

зайнятості населення, Головне управління 
ДФС в області, органи місцевого 

самоврядування 
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Продовження додатка 1 
1 2 3 4 
4 Провести роботу з перевізниками області щодо легалізації робочих 

місць при проведенні конкурсів на перевезення пасажирів на авто-
бусних маршрутах загального користування 

Протягом року Департамент економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури 

облдержадміністрації, райдержадміні-
страції, органи місцевого самоврядування 

5 Провести співбесіди та укласти меморандуми із суб’єктами го-
сподарювання – орендарями та орендодавцями земельних часток 
(паїв) щодо підвищення відсотків ставок орендної плати 

Протягом року Райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування 

II. Збільшення обсягів надходжень податків та зборів 
1 Здійснити заходи щодо залучення інвестицій у реальний сектор еко-

номіки області, створення нових робочих місць 
Протягом року Департамент економічного розвитку, 

промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації, райдержадміні-

страції, органи місцевого самоврядування 

2 Вжити заходів з протидії тіньовому виробництву та обігу підакциз-
них товарів з метою вивільнення ринку для надходження легальної 
підакцизної продукції, що виготовлена та реалізована зі сплатою 
акцизного податку 

Протягом року Головне управління ДФС в області, 
райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

3 Організувати роботу з особами, які мають заклади торгівлі, щодо 
отримання ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними на-
поями та тютюновими виробами. У разі наявності інформації про 
продаж суб’єктами господарювання алкогольних напоїв та тютюно-
вих виробів без відповідних дозволів (ліцензій) інформувати Головне 
управління ДФС в області 

Протягом року Органи місцевого самоврядування 

4 Забезпечити перегляд рішень місцевих рад про встановлення турис-
тичного збору відповідно до Податкового кодексу України 

Протягом 
першого півріччя 

Органи місцевого самоврядування 

5 Вжити заходів щодо приведення рішень про встановлення ставок із 
сплати земельного податку у відповідність із постановою Кабінету 
Міністрів України від 24 травня 2017 року № 483 “Про затвердження 
форми типових рішень про встановлення ставок та пільг із земель-
ного податку” та з урахуванням вимог Податкового кодексу України 

Протягом 
першого півріччя 

Органи місцевого самоврядування 
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Продовження додатка 1 
1 2 3 4 
6 Активізувати роботу по інвентаризації договорів оренди земель вод-

ного фонду з метою укладення договорів оренди водних об’єктів від-
повідно до Закону України “Про аквакультуру ” 

Протягом року Департамент агропромислового розвитку, 
екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 
7 Продовжити роботу щодо переукладання договорів оренди з ураху-

ванням вимог чинного законодавства та збільшення мінімального 
розміру орендної плати за земельні ділянки 

Протягом року Головне управління Держгеокадастру в 
області, райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування 
8 Розглянути можливість розірвання договорів оренди з фізичними та 

юридичними особами, які мають заборгованість зі сплати орендної 
плати за землю 

Протягом року Органи місцевого самоврядування 

ІІІ. Скорочення податкового боргу 
1 Забезпечити скорочення податкового боргу до місцевих бюджетів в 

обсязі не менше 10% від рівня, визначеного на 01.01.2019 року 
Протягом року Головне управління ДФС в області, 

райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування 

2 Активізувати позовну роботу щодо стягнення податкового боргу в 
судовому порядку 

Протягом року Головне управління ДФС в області  

3 Забезпечити результативність роботи постійно діючих комісій з пи-
тань погашення заборгованості із заробітної плати на підприємст-
вах, організаціях та установах області незалежно від форми влас-
ності, з одночасним перерахуванням податку на доходи фізичних 
осіб до місцевих бюджетів 

Протягом року Головне управління ДФС в області, 
райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

4 Проводити роботу з фізичними особами платниками податків з 
метою попередження існування безнадійного податкового боргу та 
ухилення від податкових зобов’язань по земельному податку та 
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

Протягом року Головне управління ДФС в області, 
райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

 
 
   Керівник апарату  
   адміністрації              О. Самолюк 


