КОТЕЛЕВСЬКА РАЙОННА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
тридцять перша сесія
РІШЕННЯ
11 червня 2019 року
Про хід виконання Програми
покращення умов обслуговування платників
податків Котелевського району та збільшення
надходжень до Державного та місцевих бюджетів
на 2016 - 2019 роки
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши подання Гадяцького управління Головного управління
ДФС у Полтавській області від 21.05.2019 року № 1866/9/16-31-52-58 та
враховуючи рекомендації профільної постійної комісії районної ради, районна
рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію про хід виконання Програми покращення умов
обслуговування платників податків Котелевського району та збільшення
надходжень до Державного та місцевих бюджетів на 2016 - 2019 роки взяти
до відома (додається).
2. Котелевському ДПІ Гадяцького управління Головного управління ДФС у
Полтавській області забезпечити виконання заходів Програми.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань бюджету і фінансів та соціально-економічного розвитку.

Голова районної ради

В. ТИМОШЕНКО

Звіт
про хід виконання « Програми покращення умов обслуговування платників
податків Котелевського району та збільшення надходжень до Державного та
місцевих бюджетів на 2016 – 2019 роки» (далі Програма)
Рішенням сьомої позачергової сесії Котелевської районної ради сьомого
скликання від 07 квітня 2016 року Котелевському відділенню Гадяцької ОДПІ
було виділено 30,0 тис. грн.. на реалізацію Програми. Дані кошти використані
відповідно до прогнозованого обсягу фінансових ресурсів для виконання
завдань Програми, а саме:
1. На виконання заходів щодо виготовлення соціальної реклами на
податкову тематику та друкованої продукції (брошур, пам'яток,
бланків) для платників податків з актуальних питань застосування
податкового законодавства витрачено
2,0 тис. грн. Кошти були
перераховані на рахунок Видавничо – поліграфічного агентства
«Друкар» для виготовлення бланків декларацій та заяв, які безоплатно
видаються платникам податків у ЦОП.
2. На виконання заходів щодо підготовки і випуску тематичних сторінок з
питань
оподаткування в районних друкованих засобах масової
інформації витрачено
2,0 тис. грн. Кошти перераховані на рахунок
КП «Редакція газети «Народна трибуна» та використовуються для друку
статей та оголошень щодо змін у податковому законодавстві, з метою
інформування платників податків.
3. На виконання заходів щодо оновлення комп’ютерів та оргтехніки було
придбано два системних блоки на базі процесора AMD A4-5300, M\b
Asus, 4Gb Goodram, 1Tb, DVD RW, 450 Вт зі встановленим ліцензійним
програмним забезпечення на загальну суму 18,0 тис. грн.
4. На виконання заходів щодо проведення семінарів та практикумів для
різних категорій платників податків, у тому числі за місцем проживання
громадян (тиражування друкованої продукції, опитування тощо) було
придбано одну тисячу конвертів з марками на суму 3,0 тис. грн., для
надсилання запрошень платникам податків щодо інформування про
проведення кампанії декларування громадян та інших питань.
5. Для проведення заходів виховання податкової культури з майбутніми
платниками податків (організація ознайомчих лекцій, конкурсів для дітей,
тощо) було придбано канцтовари, зокрема: альбоми, фарби, кольорові
олівці, папір кольоровий, картон, на загальну суму 1,0 тис. грн., для
нагородження переможців та учасників конкурсу дитячих малюнків
«Майбутнє країни - у мріях дитини».
6. На виконання заходів щодо матеріально - технічного забезпечення
Центру
обслуговування платників (придбання канцтоварів,
виготовлення бланків, виготовлення тематичної продукції, заміна ламп
освітлення, придбання меблів, заміна дверей, поточний ремонт

комп’ютерної та оргтехніки) було придбано офісний папір в кількості 25
упаковок на загальну суму 2200 грн., також придбано картридж для
принтера HP LJ 1300 вартістю 924,0 грн., та картридж для принтера HP LJ
1100 вартістю 876,0 грн.
На виконання Програми у 2017 році рішенням п’ятнадцятої сесії сьомого
скликання Котелевської районної ради від 23 лютого 2017 року Котелевському
відділенню Гадяцької ОДПІ було виділено 30,0 тис. грн. Дані кошти
використані відповідно до прогнозованого обсягу фінансових ресурсів для
виконання завдань Програми, а саме:
1. На виконання заходів щодо підготовки і випуску тематичних сторінок з
питань оподаткування в районних друкованих засобах масової
інформації витрачено 2,0 тис.грн. Кошти перераховані на рахунок КП
«Редакція газети «Народна трибуна» та використовуються для друку
статей та оголошень щодо змін у податковому законодавстві, з метою
інформування платників податків.
2. На виконання заходів щодо проведення семінарів та практикумів для
різних категорій платників податків, у тому числі за місцем проживання
громадян (тиражування друкованої продукції, опитування тощо) було
придбано одну тисячу конвертів з марками на суму 3,4 тис. грн., для
надсилання запрошень платникам податків щодо інформування про
проведення кампанії декларування громадян та інших питань та 40
конвертів формату А – 4 на суму 100грн.
3. Для проведення заходів виховання податкової культури з майбутніми
платниками податків (організація ознайомчих лекцій, конкурсів для дітей,
тощо) було придбано канцтовари, зокрема: альбоми, фарби, кольорові
олівці, папір кольоровий на загальну суму 1,0 тис. грн., для нагородження
переможців та учасників конкурсу дитячих малюнків.
4. На виконання заходів щодо матеріально - технічного забезпечення
Центру обслуговування платників (придбання канцтоварів, виготовлення
бланків, виготовлення тематичної продукції, заміна ламп освітлення,
придбання меблів, заміна дверей, поточний ремонт комп’ютерної та
оргтехніки) було придбано:
- офісний папір в кількості 80 упаковок на загальну суму 9600 грн.;
- скоросшивачі паперові 100 шт. на суму 300грн.;
- папка - сегрегатор 6шт. на суму 324 грн.;
- дироколи 2шт. на суму 176 грн.;
- заправка картриджів на суму 500грн.
Оновлено меблі в Центрі обслуговування платників, а саме: придбано два
комп’ютерні столи на загальну суму 1600грн., шафи для паперів 8 шт. на
загальну суму 6975,0 грн., тумба для паперів – 225,0 грн., крісло офісне – 800
грн.
Проведено заміну ламп та комплектуючих люмінесцентних світильників
в приміщенні Центру обслуговування платників на суму 3000,0 грн.
У 2018 році кошти на реалізацію Програми покращення умов
обслуговування платників податків Котелевського району та збільшення

надходжень до Державного та місцевих бюджетів на 2016 – 2019 роки не
виділялися.
На виконання Програми у 2019 році рішенням тридцятої сесії сьомого
скликання Котелевської районної ради від 21 лютого 2019 року Котелевській
ДПІ Гадяцького управління було виділено 15,0 тис. грн. На даний час кошти
перераховані на рахунок Головного управління ДФС у Полтавській області та
проводяться роботи щодо їх освоєння відповідно до прогнозованого обсягу
фінансових ресурсів для виконання завдань Програми. А саме: придбання
системного блоку з встановленим ліцензійним програмним забезпеченням (
10 000 грн.), заміна дверей у центрі обслуговування платників ( 3500 грн.),
придбання офісного паперу (1500грн.).
Таким чином, реалізація «Програми покращення умов обслуговування
платників податків Котелевського району та збільшення надходжень до
Державного та місцевих бюджетів на 2016 – 2019 роки» дала можливість
Котелевській державній податковій інспекції придбати потужні сервера для
безперебійної та оперативної обробки даних, що є дуже важливим при
сучасному впровадженні електронних сервісів для платників податків.
Заходи, які були проведені для інформування платників щодо застосування
норм податкового законодавства, сприяли збільшенню надходжень податку на
доходи фізичних осіб за результатами річного декларування (2016 рік – 263,0
тис грн., 2017 рік – 657,6 тис. грн., 2018 рік – 288,6 тис. грн., 2019 рік – 296,4
тис. грн.), а також зростанню рівня податкової культури платників, про що
свідчить щорічне зростання кількості поданих декларацій громадянами за
результатами річного декларування.
Стан декларування отриманих доходів громадян в Котелевському районі 2016 р. - 2019 р.
Вирощення с/г продукції
Період

Отримання спадщини

Кі-сть
поданих
декларацій

Сума
задекларованого
ПДФО,
(тис.грн.)

60 %
районний
бюджет,
(тис.грн.)

Кі-сть
поданих
декларацій

Сума
задекларован
ого ПДФО,
(тис.грн.)

60 %
районний
бюджет,
(тис.грн.)

2016 рік

300

115,00

69,00

67

323,00

194,00

2017 рік

329

166,00

99,60

86

930,00

558,00

2018 рік

363

256,00

153,60

47

225,00

135,00

2019 рік

431

311,00

186,60

39

183,00

109,80

Всього

1423

848,00

508,80

239

1 661,00

996,80

Також, позитивна динаміка спостерігається по надходженнях податків і
зборів до Державного та місцевих бюджетів:

Надходження до Державного та місцевих бюджетів
Котелевського р-ну 2016р. - 2019р., (тис.грн.)

Період

Державний
бюджет

Місцевий
бюджет

Земельний
податок
юр. особи

Земельний
податок фіз.
особи

Єдиний
податок з
с/г
виробників

Єдиний
податок

2016 рік

855 320,80

71 513,90

13 409,80

1 513,40

6 317,60

2 965,70

4 626,10

2017 рік

869 619,70

91 949,60

13 968,10

1 675,70

7 881,40

5 029,60

1 509,50

2018 рік

586 554,00

123 350,10

13 825,00

1 902,00

8 512,60

14 355,50

1 595,60

на
01.05.2019

329 151,00

47 089,00

4 528,00

123,00

1 842,00

2 070,00

576,40

Всього

2 640 645,50

333 902,60

45 730,90

5 214,10

24 553,60

24 420,80

8 307,60

Акциз

Повноцінне матеріально - технічне забезпечення Центру обслуговування
платників Котелевської ДПІ дало можливість працівникам якісно та оперативно
надавати адміністративні послуги платникам, які передбачені податковим
законодавством.
Зокрема у 2016 році працівниками ЦОП було надано 1409 адміністративних
послуг, у 2017 році – 1550, у 2018 році – 2543, станом на 01.05.2019 року
надано 1184 адміністративні послуги.
Реалізація заходів передбачених «Програмою покращення умов
обслуговування платників податків Котелевського району та збільшення
надходжень до Державного та місцевих бюджетів на 2016 – 2019 роки» суттєво
покращила рівень обслуговування платників податків, сприяла підвищенню
податкової культури, добровільної сплати податків та збільшення надходжень
до бюджетів.

Начальник Гадяцького управління
Головного управління ДФС
у Полтавській області

М.РУДЬКО

