
Додаток 1 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 21.02.2020 № 187/2020-р 

 
 
 

ПЛАН ЗАХОДІВ  
щодо наповнення місцевих бюджетів області 

у 2020 році 
 

№ 
з/п 

Зміст заходу 
Термін 

виконання 
Виконавці 

1 2 3 4 
1 Проводити інформаційно-роз’яснювальну 

роботу серед населення через засоби 
масової інформації щодо соціального 
значення легалізації праці та заробітної 
плати, обов’язкового декларування до-
ходів і сплати податків 

Протягом 
року 

Управління Держпраці, 
Головне управління ДПС в 
області, Департамент соці-
ального захисту населення 
облдержадміністрації, рай-
держадміністрації, органи 
місцевого самоврядування

2 Здійснити заходи з виявлення фізичних 
осіб, праця яких використовується 
суб’єктами господарювання без укла-
дання трудових угод та без сплати по-
датку на доходи фізичних осіб 

Протягом 
року 

Управління Держпраці, 
Головне управління ДПС в 
області, райдержадміністрації, 
органи місцевого самовряду-
вання 

3 Забезпечити дієву роботу постійно дію-
чих комісій з питань легалізації випла-
ти заробітної плати і зайнятості насе-
лення та з питань погашення заборгова-
ності із заробітної плати (грошового за-
безпечення), пенсій, стипендій та інших 
виплат, з одночасним перерахуванням 
податку на доходи фізичних осіб до 
місцевих бюджетів 

Протягом 
року 

Департамент соціального 
захисту населення облдерж-
адміністрації, Головне управ-
ління ДПС в області, рай-
держадміністрації, органи 
місцевого самоврядування 

4 Провести роботу з підприємствами усіх 
форм власності у частині збільшення 
розміру заробітної плати, враховуючи 
підвищення соціальних стандартів

Протягом 
року 

Райдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування 

5 Встановити дієвий контроль за дотри-
манням норм законодавства суб’єктами 
господарювання стосовно повного та 
своєчасного проведення розрахунків з 
власниками земельних ділянок сільсько-
господарського призначення, земель час-
ток (паїв) і відповідного перерахування 
до місцевих бюджетів податку на дохо-
ди фізичних осіб 

 Райдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування, 
Головне управління ДПС в 
області 
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6 Провести співбесіди та укласти меморан-

думи з суб’єктами господарювання – 
орендарями та орендодавцями земель-
них часток (паїв) щодо підвищення від-
сотків ставок орендної плати

Протягом 
року 

Райдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування 

7 Продовжити роботу з перевізниками 
області щодо легалізації робочих місць 
при проведенні конкурсів на перевезен-
ня пасажирів на автобусних маршрутах 
загального користування

Протягом 
року 

Управління інфраструктури 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування 

8 Здійснити заходи щодо залучення інвес-
тицій у реальний сектор економіки об-
ласті для створення нових робочих місць 

Протягом 
року 

Департамент економічного 
розвитку, курортів і туризму 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування

9 Контролювати сплату відповідних по-
датків до місцевих бюджетів області 
філіями та відокремленими підрозділа-
ми підприємств, які здійснюють діяль-
ність за місцем їх розташування

Протягом 
року 

Головне управління ДПС в 
області, райдержадміністрації, 
органи місцевого самовряду-
вання 

10 Організувати роботу з особами, які здійс-
нюють діяльність, пов’язану з вироб-
ництвом, зберіганням, оптовою та/або 
роздрібною торгівлею пальним, щодо 
оформлення ліцензій. У разі виявлення 
фактів виробництва, зберігання, прода-
жу суб’єктами господарювання паль-
ного без відповідних дозволів (ліцен-
зій) інформувати Головне управління 
ДПС в області   

Протягом 
року 

Органи місцевого самовря-
дування, Головне управління 
ДПС в області 

11 Продовжити роботу з протидії тіньо-
вому виробництву та обігу підакцизних 
товарів з метою вивільнення ринку для 
надходження легальної підакцизної про-
дукції, що виготовлена та реалізована зі 
сплатою акцизного податку

Протягом 
року 

Головне управління ДПС в 
області, райдержадміністрації, 
органи місцевого самовряду-
вання 

12 Провести інвентаризацію чинних догово-
рів оренди земельних ділянок щодо від-
повідності розміру орендної плати вимо-
гам Податкового кодексу України і рин-
ковим умовам та, за необхідності, укласти 
додаткові угоди про збільшення розміру 
орендної плати за земельні ділянки 

Протягом 
першого 
півріччя 

Органи місцевого самовря-
дування 

13 Провести інвентаризацію земельних діля-
нок, що знаходяться під будівлями і спо-
рудами щодо оформлення суб’єктами го-
сподарювання правовстановлюючих до-
кументів на використання земельних діля-
нок та встановлення власників нерухо-
мого майна, з метою залучення їх до опо-
даткування 

До 
01.10.2020 

Органи місцевого самовряду-
вання, Головне управління 
ДПС в області 
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14 Вжити заходів щодо припинення права 

користування земельними ділянками у 
випадку систематичної несплати орендної 
плати за землю з метою передачі їх у 
користування платоспроможним суб’єк-
там господарювання 

Протягом 
року 

Органи місцевого самовря-
дування 

15 Вжити заходів щодо оформлення право-
встановлюючих документів на земельні 
ділянки під водними об’єктами, що пе-
ребувають в оренді у фізичних та юри-
дичних осіб 

Протягом 
року 

Департамент природних ресур-
сів та екології облдержадміні-
страції, райдержадміністрації, 
органи місцевого самовряду-
вання 

16 Продовжити роботу з проведення інвента-
ризації чинних договорів оренди кому-
нального майна щодо відповідності ста-
вок орендної плати вимогам законодав-
ства і ринковим умовам, та розгляд пи-
тання щодо необхідності укладання до-
даткових угод до них 

Протягом 
року 

Райдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування 

17 Забезпечити ефективне управління під-
приємствами комунальної власності з ме-
тою покращення їх фінансового стану та 
збільшення надходжень до місцевих бюд-
жетів від цих підприємств

Протягом 
року 

Райдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування 

18 Забезпечити скорочення податкового бор-
гу зі сплати податків і зборів до місцевих 
бюджетів в обсязі не менше 20% від рів-
ня, визначеного на 01.01.2020 року, шля-
хом проведення усього комплексу дієвих 
заходів  

Протягом 
року 

Головне управління ДПС в 
області, райдержадміністрації, 
органи місцевого самовряду-
вання 

19 Заслуховувати керівників, які мають по-
датковий борг за платежами до місцевих 
бюджетів, на нарадах, комісіях при рай-
держадміністраціях та засіданнях викон-
комів міських (міст обласного значення) 
рад, інших органів місцевого самовряду-
вання 

Протягом 
року 

Райдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування 

20 Активізувати роботу щодо посилення 
контролю за сплатою нарахованих по-
датків, зборів та обов’язкових платежів та 
покращення платіжної дисципліни суб’єк-
тів господарювання 

Протягом 
року 

Головне управління ДПС в 
області, райдержадміністрації, 
органи місцевого самовряду-
вання 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації        Оксана САМОЛЮК 


