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Про впроваduсенtш рiшення Колеzil

рiао"пit depctcaBHot аdмiнiсmрацii Bid
-12.03.2020 JФI кПро вuконання

мiсцевtм бюduсеmiв Калtt'янка-

Byзi*- раfrону за 2019 pir _уч'
,iвdанн" tцоdо ix вuконання у 2020

pol1b.

ЗгiднО п.32 ПоЛоженЕЯ про Колегф Каrrл'янка-Бузькоi районноi державноi

адмiнiстраuii, затвердженого розпорядж€нIuIм гоЛОВИ РаЙОННОi aЧ:*i
адмiнiстрачii "й 16^.05.2017 йsrrОi-08/17, З МеТОЮ ВЦРОВаДЖеНЕЯ РlШеННЯ

колегii р"йд;;Ыйi.rрчrдiт 
- 

"iл t2.0з2о20 Nsl <про виконання мlсцевих

бюджетiв Каrrл'янка-Бузъкого рй;Ь за 2019 piK та завдання щодо Тх виконання у

2020Пr".u'?i;пrоноградському 
lрryi"ry,лГg1о_"j:::_, rшIр',О,ЩеРЖаВНОi

податкоВоi сrryжби у bBi"."ii# оЪоч.ri (О.Полтав:цъ), управлiнню фiнансiв

райлержадri"iЬЙuцii (л.Барилi), тa::у iТ:j:ЧТ МiСЦеВИХ РаД

проаrrалiзувати цричини .rro"io"".ro :ry::i 
позитивноi динадлiки надходженъ

поfriрняно з миЕулим роком за територiями та основними платникаI\dи,.виявити

факпiри, якi вIIпшIупи на сповiльненЕя та вжити вичерпних за<одiв щодо

подоланЕя негативн!D( тенДеНЦiftУ 2020.РОЛi, 
тrл_аъттагл ...rrпявпiння державноi

2. ЧервонОградсъкомУ управпiнню_ Головного управпiння Щержа

податковот .rrе*о" fй"i"."йt ъопu.тi (о.полтавецъ):

2.1.Проана.ltiзУватиприЧинизбiльшення"р_"Зj::.звiтногорокУобсяry
недоiмкизподаткiвiплатехiв,ЩозарrжоВУютьсядомiсцевихбюДжетiв.Вжити
заrодiв i домогтися до 1 квiтня 

'2о2Oроку 
,*ор*""оЪбсяry зазначеного борry,

2.2.НадатиiнформацiющоД?наяВногопоДаткоВогоборryУсiммiсцевим
радам у розрiзi боржникiв та податкlв,
Д ' j. Головаrrл виконкомiв мiсцевих.рад: _?,Trt,TT ттпгiптттеЕIня динашriки

з.1 . здiйснити детатlьний монiторинг цричин погiршення О"11

надходЖення податкiв i 'пчr.Б до "iдrовiднlаl 
,i.ц."r* бюджетiв у звlтноNtу

роцi. Проаrrа.тliзувати реа.пьнlстъ i обцрунтованiсть затверджених показникlв на

2020piK i забезпечитИ протягом поточЕого року Ч кореryваЕнЯ, Переглянри

yxBaileHi розмiри ставок .rou," й ,емJIю (" "оф 
числi за лiсовi землi), податку на

нерухом" ,*;;;"йi"". вiд земпi, единогоJIодатку тощо,

3.2. Надавати Голо""";;;;;; ДПС у Йвiвськiй областi:



з.2.|. IЩомiсяЧну iнфоРмацiЮ про суб'ектiв господарювання, якi фактично
використов}ють незареестрованих найманих працiвникiв, а також про платникiв

податкiв, якi здiйснюють господарську дiялънiстъ без державноi реестрацii;
з.2.2. ПерелiК фiзичниХ о.б - власникiв (орендарiв) земельних дiлянок, якi

знаходятъся на територiт сiльських, селищних рад з метою проведення нарахувань

громадянам земельного податку та оренднот плати- 
з.2.з. Iнформацiю щодо фiзичних осiб, якi набули право власносТi на

нерухоме майно до 2013 року. особливу уваry звернути на об'екти житловоi

".pp,oro."i' 
зокрема квартирИ площеЮ понаД 300 кв.М та житловi будинки

ппощею понад 500 кв.м, а також Ti, якi здаються в оренду,

3.3. СпiльнО з пiдроздiлаrrли .Щержгеокадастру провести

землекоРисryвачiВ, якi користуIоться земелъними дiлянкаivrи без
звiрки

наJIежно

забезпеченЕя своечасного оформленЕя документiв.
З.4. Провести детапьЕУ звiркУ з газопостачапьними, елекц)опостачальними

органiзаlдiяпли та Щержавною архiтеlсryрно-булiвельною iнспекцiею на цредI\dет

вiдповiдностi перелiку отримувачiв посlгуг з перелiком платникiв податку на

нерухоме мйно, вiдмiнне Ъiд ,.r.nbHoi дiлянки, з метою виявленЕя потенцiйних

додаткових гrлатникiв. Вжити зшrодii щодо забезпечення заJrrIення до

оподаткуванЕя зазначеншс осiб.
3.5. Невiдкладно завершити цроведеЕня нормативно-грошовоr оцrнки земл1,

забезпеЧити В максимальнО стислi термiни перегляд розмiру орендноi плати за

земJIЮ та переукJIасти договори ореЕди земпi в населених пунктШ, Де вводиться

вiдкоригована (нова) црошова оцiнка землi у 2020 роцi,
з.6. У разi системаТичноi несплати плати за земJIю пiдприемствами-

баrrкрутами, в-иlцrqцlд Talci земелънi дiлянки та передати iх у користуванн,I

платосцРоможниМ платникам вiдповiдно до cTaTTi |4l Земельною кодексу

УкраiЪи.- з.7. Забезпечити суцiльний перегJIяд ycix гrрийнятrоr ухваJI

запровадження та сплати туристичного збору на вiдповiдних територlях з

урахуваНЕям внеСениХ змiн до cTaTTi 268 Податкового кодексу УкраiЪи,

3.8. Провести детапъний аналliз рiвня ставок податку на нерухоме майно,

вiдмiнне вiд землi, земельного податку, а також розмiрiв пйовоI участi у

оформлених правовстановJIюючих документiв Еа землю, та вжити з&)(одlв щодо

ЗОдо

розвитку iнфраструктури населеного, гryнкry, i де цi ставки необцрунтовано

,*"*."i "*"i" вичерпнИх за>rодiВ щодо збiльшення rx розмiрiв,
3.9. Вжити за<одiв щодо 

'збiльшення надходжень акцизного податку з

роздрiбноТ реапiзадii апкоголънID( напоiЪ } тютlонових виробiв.

4. рйоннiй робочiй групi з легалiзацii виплати заробiтноi ппати та

зайнятостi населення (А.загйко) провести обстеження суб'ектiв господарюванЕя,

якi декларують виплату заробiтноi плати црацiвникаJчI у розмiрi,,нижчочл:iд
законодавчО встановленоi мiнiмалъноi зарплати, використовують праIцо

необлiкованих найманих праIIiвникiв iч здiйснюють виплату зарплати (у

конвертах)). У випадку вGтановJIенЕя порушенъ скеровувати матерiапи у Головне

управлiння .щержавноi податковоi .rrу".о' у Лъвiвськiй облаотi та Головне

управлiн"" Держ.rрацi у Львiвськiй областi длlя проведення перевiрок,



5' РаЙОНrriЙ РОбОЧiй ГРУПi з пит€lнь погашенrih податкового борry,мобiлiзацii н4цодкеЕъ до бюджетiв 
".;* 

pi""iB та ефективного використанЕябюджетrпо< коштiв (А.Загайко) :

5' 1' ЩОМiСЯЧНО 
"РО"О!""" Обстеження суб'ектiв господарюв€lннrt, якiдекJIарують нульовi або MiHiMallbHi зобов'яз€LнЕrI з акцизного податку з реалiзацiiалкоголъни)( напоiЪ i тютюнових виробiв. V випаfrlr- 

".ri"о"оення порушенъ
ffiж##:urff:'*и у ГоловIIе управлiння Д;;;;".Т Ji"**""oi сrryжби у

. 5,2. Нагrраlцовати апгоритм дiй рйдержqдйнiстрацii, органу дгIс, органiвМlСЦеВОГО СЕlП'fОВРЯД/ВаНЕrt щодозменшенЕrI недоi,iчки дЪ оrод*Ътiв ycix piBHiB.б, Голов€lм виконкомiв Мiсцевшс ;;,-;.рiвникам бюджетних ycT€lHoB таодержувачiв коштiв (JfucKo л.В., ку*.р.'пЁ.ё., коr"*"*о-frм., Бурлакiв о.я.,Шевчук Л.В., Загайко А.М.):
6. 1.ЗабеЗпечитИ виконанIш розпоРядженЕЯ юлови Рфлержадмiнiстрацii вiд27,02,2020 }lb 63/01,з1/20 кПро .;.й;;;о плаЕУ заrодiв з наповненнrIмiсцевrо< бюджетiВ, випцканнrt доДатковID( джерел надходженъ до бюджетiв,ДОТРИМаШШ ЖОРСТКОГО РеЖШУ eKoHoMii бЮДЖеТних коштiв, опти*iзЙi "ЙrJ" iМеРеЖi бЮДЖеТНrОС УСТаНОВ i ПОсилrенrrя фiнансово - бюджетноi дисциплiни у 2020роцi.

l3;"'#:;i:Т:::::|.Т:У:iy_мережiустановсоцiапъно-культурноiсфери, дYJrDI

'u "O1"T.Жj: :зi:_"illi.тъ д о ф iHaH coBro ro*n"Bo стейl_, бюджету.

l]^'_":rTyy" плани 
""- доrо;;;; .Б;;;'-iйffi.Ь власнихи2(

ffff#:": ТЖ":У:_'::::il]'.Р- за все у сфЪрi освiти, о*оро"" здоров,я та

заступника голови державноi адмiнiстрацii .

i._.

Головq_ Христина ЗАМУЛА
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