
Додаток 1 
до розпорядження начальника 
обласної військової адміністрації 
від 09.03.2023 № 107/2023-р 

 
 

ПЛАН ЗАХОДІВ  
щодо наповнення місцевих бюджетів області 

 у 2023 році 
 

№ 
з/п 

Зміст заходу 
Термін 

виконання 
Виконавці 

1 2 3 4 

1 Забезпечити роботу комісій з питань погашення 
заборгованості із заробітної плати (грошового 
забезпечення), пенсій, стипендій та інших со-
ціальних виплат 

Протягом 
року 

Департамент 
економічного 

розвитку обласної 
державної 

адміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування

2 Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу 
серед роботодавців, фізичних осіб - підприємців 
та громадян області щодо впливу нелегальної 
зайнятості на набуття страхового стажу, необхід-
ного для призначення соціальних та пенсійних 
виплат, та про недопустимість допуску до роботи 
найманих працівників без оформлення трудових 
договорів 

Протягом 
року 

Головне управління 
ДПС в області, 

Центрально-Західне 
міжрегіональне 

управління державної 
служби з питань 
праці, головне 

управління 
Пенсійного фонду 
України в області, 
органи місцевого 
самоврядування

3 Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу 
з платниками податків, які перебувають на об-
ліку в контролюючих органах та зареєстровані у 
інших регіонах, проте здійснюють господарську 
діяльність на території Хмельницької області, 
щодо дотримання встановлених термінів подан-
ня податкової звітності та сплати податків та 
зборів 

Протягом 
року 

Органи місцевого 
самоврядування, 

Головне управління 
ДПС в області 

4 Активізувати роботу щодо детінізації заробітної 
плати та легалізації трудових відносин 

Протягом 
року 

Центрально-Західне 
міжрегіональне 

управління державної 
служби з питань праці, 

органи місцевого 
самоврядування, 

Головне управління 
ДПС в області
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Продовження додатку 1 
1 2 3 4 
5 Забезпечити надходження земельного податку, 

орендної плати, єдиного податку (IV групи 
платників суб’єктів підприємницької діяльності) 
до місцевих бюджетів у повному обсязі. 
Провести інвентаризацію землекористувачів, які 
використовують земельні ділянки на території 
громад без правовстановлюючих документів та 
розглянути питання щодо усунення порушень 
земельного законодавства та оформлення такими 
землекористувачами права користування землею

Протягом 
року 

Органи місцевого 
самоврядування, 

Головне управління 
ДПС в області 

6 Встановити дієвий контроль за дотриманням 
норм законодавства суб’єктами господарювання 
стосовно повного та своєчасного проведення роз-
рахунків з власниками земельних ділянок сіль-
ськогосподарського призначення, земель часток 
(паїв) і відповідного перерахування до місцевих 
бюджетів податку на доходи фізичних осіб

Протягом 
року 

Органи місцевого 
самоврядування, 

Головне управління 
ДПС в області 

7 Забезпечити дотримання вимог ст. 288 Податко-
вого кодексу України в частині надання контро-
люючим органам за місцезнаходженням земель-
ної ділянки переліку орендарів, з якими укладено 
договори оренди землі на поточний рік, внесення 
змін до існуючих договорів оренди землі, розір-
вання договорів оренди землі (за формою, зат-
вердженою наказом Міністерства фінансів Украї-
ни від 17.09.2015 № 783 “Про затвердження фор-
ми Переліку орендарів, з якими укладено дого-
вори оренди землі державної або комунальної 
власності”) 

Протягом 
року 

Органи місцевого 
самоврядування 

8 Здійснювати моніторинг суб’єктів господарю-
вання, які здійснюють діяльність з реалізації 
підакцизних товарів на території області, на 
предмет отримання ними ліцензії

Протягом 
року 

Органи місцевого 
самоврядування, 

Головне управління 
ДПС в області

9 Провести роботу із суб’єктами господарювання, 
які здійснюють діяльність з реалізації під акциз-
них товарів, на предмет обов’язкового проведен-
ня розрахункових операцій через РРО та/або через 
програмні РРО з використанням режиму попе-
реднього програмування найменування товарів

Протягом 
року 

Органи місцевого 
самоврядування, 

Головне управління 
ДПС в області 

10 Активізувати роботу з інвентаризації договорів 
оренди земель водного фонду з метою укладання 
договорів оренди водних об’єктів відповідно до 
Закону України “Про аквакультуру”

Протягом 
року 

Органи місцевого 
самоврядування 

11 Провести  роботу щодо посилення контролю за 
сплатою нарахованих податків та покращення 
платіжної дисципліни суб’єктів господарювання 

Протягом 
року 

Головне управління 
ДПС в області,  

органи місцевого 
самоврядування
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Продовження додатку 1 
1 2 3 4 

12 Забезпечити інформування Головного управлін-
ня ДПС в області про реалізацію алкогольних 
напоїв, тютюнових виробів, пального та збері-
гання пального без ліцензії або без видачі 
фіскального чека 

Протягом 
року 

Органи місцевого 
самоврядування 

13 Активізувати роботу щодо погашення наявного 
та недопущення утворення нового податкового 
боргу зі сплати податків і зборів до місцевих 
бюджетів шляхом проведення усього комплексу 
дієвих заходів

Протягом 
року 

Головне управління 
ДПС в області,  

органи місцевого 
самоврядування 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації       Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 
 


