
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від       травня 2019 року                           №  

м. Олександрія 
 

Про затвердження Програми 
покращення умов обслуговування 
платників податків м. Олександрії та 
збільшення надходжень до 
Державного та місцевого бюджетів на 
2019 - 2021 роки 
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 58.1 
та п. 58.3 ст. 58  Податкового кодексу України, враховуючи рішення виконавчого комітету 
від    травня 2019 року №       «Про затвердження Програми покращення умов 
обслуговування платників податків м. Олександрії та збільшення надходжень до Державного 
та місцевого бюджетів на 2019 – 2021 роки» і висновки постійних комісій міської ради, 

 
МІСЬКА   РАДА   ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Програму покращення умов обслуговування платників податків                              

м. Олександрії та збільшення надходжень  до Державного та місцевого бюджетів на                             
2019 – 2021 роки (додається). 

 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Давиденко Л.В. та постійну комісію 
міської ради з питань стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів, 
регуляторної політики. 

 
 
 
Міський голова                                                                                     С. ЦАПЮК 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення міської ради  
від        травня 2019 року №  
Секретар міської ради 
_______________ 
О. БОГОЯВЛЕНСЬКА 
 

Програма покращення умов обслуговування 
платників податків м. Олександрії та збільшення надходжень 

до Державного та місцевого бюджетів  на  2019-2021 роки 
 

1. Загальні положення 
 

На виконання листа ДПС у Кіровоградській області від 08.01.2013 № 63/7/17-011 
«Про виконання програм фінансування органів ДПС з місцевих бюджетів» та для створення 
комфортних умов платникам податків, зворотного зв’язку  стосовно якості обслуговування 
платників податків, а також рівня добровільної сплати податків та формування позитивної 
громадської думки щодо діяльності органів ДФС є необхідним виділення коштів з місцевого 
бюджету на розвиток матеріально-технічної бази Олександрійського управління Головного 
управління ДФС у Кіровоградській області. 

Головне завдання Олександрійського управління Головного управління ДФС у 
Кіровоградській області – максимальне наповнення бюджетів усіх рівнів шляхом 
застосування ефективних методів адміністрування податкових платежів, направлених на 
запобігання ухилення від сплати податків та мінімізації податкових зобов’язань, пошуку 
резервів додаткових надходжень 

Головне управління ДФС у Кіровоградській області веде постійну, цілеспрямовану та 
наполегливу роботу з наповнення державного та місцевих бюджетів. 

Удосконалення форм та методів адміністрування податків та платежів до місцевих 
бюджетів повинно відбуватися з налагодженням партнерських відносин з платниками 
податків, якісне їх обслуговування, створення сприятливих умов громадянам та суб’єктам 
господарювання для виконання конституційного обов’язку перед державою та суспільством 
щодо подання декларацій та сплати податків. 

Після прийняття Податкового кодексу України зросла потреба у проведенні 
роз’яснювальних заходів.  На сьогодні з введенням нових положень Податкового кодексу 
щодо податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельного податку 
суттєво зросла потреба у фінансуванні матеріально-технічного забезпечення для своєчасного 
повідомлення платників цих податків для сплати податкових зобов’язань. На сьогодні  
суттєво змінились розміри штрафних санкцій. Зокрема, за несвоєчасне подання податкової 
звітності  (повторно протягом року) розмір штрафної санкції зріс до 1020 грн. Саме 
своєчасне інформування платників податків дозволить мінімізувати невиправдані витрати 
суб’єктів господарювання. Дію на упередження застосування штрафних санкцій доцільно 
розглядати як елемент підтримки розвитку малого підприємництва у місті. Підвищення рівня 
матеріально-технічної бази сприятиме забезпеченню добровільної і своєчасної сплати 
податків. 

 
2. Паспорт Програми 

 
№ з/п Зміст Виконавець 
1 Ініціатор розроблення програми Головне управління ДФС у 

Кіровоградській області 
2 Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади про 
Рішення Олександрійської міської ради 
від       травня 2019 року № 
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розроблення Програми 
3 Розробник програми Головне управління ДФС у 

Кіровоградській області 
4 Співрозробники Програми - 
5 Відповідальний виконавець Програми Головне управління ДФС у 

Кіровоградській області 
6 Учасники Програми - 
7 Терміни реалізації Програми 2019-2021 роки 
8 Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми (для 
комплексних програм) 

Місцевий бюджет 

9 Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації Програми, 
всього, в тому числі: 

200 тис.грн. 

 1) коштів Державного бюджету  
 2)коштів обласного бюджету  
 3) коштів районних та міських 

бюджетів 
200 тис.грн 

 4) інших джерел (власні кошти  
 

3. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 
 

На виконання листа ДПС у Кіровоградській області від 08.01.2013 №63/7/17-011 «Про 
виконання програм фінансування органів ДПС з місцевих бюджетів» та відповідно до 
ухваленої Концепції  Головним управління ДФС у Кіровоградській області розроблено 
проект Програми, спрямований на розвиток матеріально-технічної бази на 2019-2021 роки. 

 
№ з/п Заходи 2019 рік 2020 рік 2021 рік 
1 Придбання канцтоварів, 

поштових марок та конвертів 
60 тис.грн 70 тис.грн 70 тис.грн 

 
Необхідність розробки Програми викликана актуальністю даного питання та 

важливістю залучення додаткового джерела фінансування з місцевих бюджетів. 
 

Відповідно до п. 58.1 ст. 58 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI 
(далі-Кодекс) контролюючий орган надсилає (вручає) платнику податків податкове 
повідомлення-рішення, якщо сума грошового зобов’язання платника податків 
розраховується контролюючим органом, зокрема при нарахуванні фізичним особам з 
податку на майно. 

Згідно з п. 58.3 ст. 58 Кодексу податкове повідомлення-рішення вважається 
надісланим (врученим) фізичній особі, якщо його вручено особисто чи її представникові, 
надіслано на адресу за місцем проживання або останнього відомого місцезнаходження 
фізичної особи з повідомленням про вручення. 

 
4. Визначення мети Програми 

 
Метою Програми є поліпшення якості надання послуг платникам податків у 

надсиланні податкових повідомлень зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки та земельного податку громадянам, створення сприятливих умов для 
одержувачів послуг при здійсненні повноважень відповідальними посадовими особами 
податкових органів області. 
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Основною метою є забезпечення максимального поновлення в 2019-2021 роках 
місцевого бюджету м. Олександрії за рахунок добровільної плати податкових зобов’язань з 
місцевих податків і зборів. 

 
5. Обґрунтування  шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел 

фінансування, строки та етапи виконання Програми 
 

1) Основними шляхами розв’язання проблеми є: 
а) налагодження постійного та безперебійного обслуговування платників податків в 

Олександрійській ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області відповідно до листа ДПС у 
Кіровоградській області від 08.01.2013 №63/7/17-011 «Про виконання програм фінансування 
органів ДПС з місцевих бюджетів»; 

б) проведення широкомасштабної масово-роз’яснювальної роботи з актуальних 
питань Податкового кодексу України  та агітаційної роботи серед платників податків щодо 
необхідності своєчасної і повної сплати податків та зборів до бюджетів усіх рівнів. 

2) Обсяги та джерела фінансування Програми. 
Передбачається залучити відповідно до чинного законодавства протягом 2019-2021 

років з місцевого бюджету на суму 200 тис. грн. 
Фінансове забезпечення заходів здійснюватиметься у межах видатків, передбачених в 

місцевому бюджеті на відповідний рік. 
3) Строки та етапи виконання Програми 
Виконання Програми передбачається здійснити протягом 2019-2021 років. 

 
6. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

 
Програма спрямована на вирішення таких основних завдань: 
- створення умов для партнерських взаємовідносин податкової служби та платників 

податків; 
- забезпечення повної обізнаності щодо можливих змін у податковому законодавстві 

(шляхом надання консультацій, роз’яснень); 
- поліпшення механізму дотримання вимог податкового законодавства за рахунок 

забезпечення умов для підвищення рівня добровільного виконання платниками податків 
своїх зобов’язань. 

 
Основні заходи Програми: 
Організація своєчасного повідомлення платників податків щодо зобов’язань зі сплати 

земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 
Олександрійським управлінням Головного управління ДФС у Кіровоградській області. 

 
Виконання Програми дозволить досягти наступних результатів: 
- стабільне забезпечення рівномірного надходження коштів до бюджетів усіх рівнів у 

встановлених обсягах; 
- покращення адміністрування податків та зборів, покращення оперативного 

контролю за сплатою місцевих податків, у тому числі шляхом упередження росту 
податкового боргу та кількості боржників; 

- покращення інформованості платників податків щодо змін податкового 
законодавства, настання граничних термінів сплати по окремих платежах, упередження 
застосування штрафних санкцій та їх порушення для великої кількості суб’єктів 
господарювання, що буде в цілому сприяти стимулюванню розвитку малого підприємництва 
у місті, що є пріоритетним завданням  органів місцевого самоврядування та податківців; 

- підвищення сервісу обслуговування платників податків; 
- зменшення впливу суб’єктивних факторів на прийняття управлінських рішень. 
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7. Напрями діяльності та заходи Програми, підвищення рівня знань податкового 
законодавства та якості обслуговування платників податків на 2019-2021 роки 

 
Основними напрямами діяльності Програми є: 
- забезпечення платників податків якісними та своєчасними податковими послугами 

та створення сприятливих умов для одержувачів податкових послуг; 
- підвищення рівня знань податкового законодавства платників податків, підвищення 

рівня  добровільного виконання платниками податків своїх зобов’язань. 
 

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
 

Координацію та контроль за виконанням заходів Програми здійснює Головне 
управління ДФС у Кіровоградській області, яка: 

 
- контролює хід реалізації заходів Програми; 
- забезпечує використання бюджетних коштів за призначенням. 

 
 
 

___________________________________ 
 

 


