
 

     

  

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ТРИДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  20 лютого  2015 року         № 488 

смт. Голованівськ 

 

Про програму розвитку та функціонування  

Центру обслуговування платників податків  

в  Голованівському відділенні Гайворонської ОДПІ 

Головного управління ДФС у Кіровоградській 

області на 2015 рік 

 

 На підставі пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити програму розвитку та функціонування Центру 

обслуговування платників податків в Голованівському відділенні 

Гайворонської ОДПІ Головного управління ДФС у Кіровоградській області на 

2015 рік. 

 

2. Вважати головним завданням Голованівського відділення 

Гайворонської ОДПІ забезпечення безумовного виконання наповнення 

бюджетів усіх рівнів, а також створення комфортних умов для виконання 

платниками податків в повному обсязі та своєчасно податкових зобов’язань. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань бюджету, фінансової діяльності, власності, ефективного 

використання майна, приватизації та соціально-економічного розвитку. 

 

 

Голова районної ради        О.Чушкін 

 
 

 

 



 

 

 

ПАСПОРТ 

1. Програма затверджена: 

рішенням районної ради  

від 20 лютого 2015року № 488 

2. Ініціатор розроблення програми Гайворонська об’єднана державна 

податкова інспекція ГУ ДФС у 

Кіровоградській області  

3. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади 

про розроблення програми 

 

4. Розробник програми Гайворонська об’єднана державна 

податкова інспекція ГУ ДФС у 

Кіровоградській області  

5. Співрозробники програми  

6. Відповідальний виконавець 

програми 

Гайворонська об’єднана державна 

податкова інспекція ГУ ДФС у 

Кіровоградській області  

7. Учасники програми Гайворонська об’єднана державна 

податкова інспекція ГУ ДФС у 

Кіровоградській області  

8. 

 

8.1. 

Терміни реалізації програми 2015 рік 

Етапи виконання програми (для 

довгострокових програм) 

 

9. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні програми 

(для комплексних програм) 

Районний бюджет 

Місцевий бюджет 

10. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, усього, 

у тому числі: 

 

25 тис. грн. 

кошти державного бюджету  

кошти районного бюджету 25 тис. грн. 

кошти місцевого бюджету  

кошти небюджетних джерел  

11. Основні джерела фінансування 

програми 

Кошти районного бюджету  

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Голованівської 

районної ради  

від 20 лютого 2015року 

№ 488 

 

Програма  

розвитку та функціонування Центру обслуговування платників податків  

в Голованівському відділенні Гайворонській ОДПІ  

Головного управління ДФС у Кіровоградській області на 2015 рік 

 

Необхідною умовою для забезпечення ринкових економічних відносин є 

виховання високої податкової культури населення. Програма розвитку та 

функціонування Центру обслуговування платників податків в Голованівському 

відділенні Гайворонській ОДПІ на 2015 рік спрямована на втілення у практику 

нових підходів у взаємовідносинах влади з суспільством, нового ставлення до 

кожного громадянина, кожного суб’єкта господарської діяльності – платника 

податків, що сприятиме створенню умов для залучення інвестицій, розвитку 

малого та середнього бізнесу, виконанню податкового законодавства та 

отриманню стабільних доходів до місцевих бюджетів області. 

 

І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 

Голованівське відділення Гайворонської об’єднаної державної податкової 

інспекція вносить вагомий вклад у наповнення бюджетів усіх рівнів, у тому 

числі і районного бюджету. Особлива увага зараз приділяється різноплановій 

роботі з платниками податків, яка ґрунтується на партнерських 

взаємовідносинах, повазі та добровільній сплаті податків. 

 

На обслуговуванні в Голованівському відділенні Гайворонської ОДПІ 

знаходяться 1343 платників податків, в тому числі 376 юридичні особи, 967 

фізичних осіб-підприємців. Крім того, протягом року до Гайворонської ОДПІ 

декларують свої доходи за підсумками річного декларування 1166 громадян, 

платниками плати за землю з громадян є 7902 осіб. Адміністративними та 

інформаційними послугами, які надає Гайворонська ОДПІ користуються жителі 

Гайворонського району. 

 

До місцевих бюджетів за 2014 рік Голованівським відділенням Гайворонської 

ОДПІ забезпечено надходжень від підприємств Голованівського району  в сумі 

54 867,5 тис. грн. (на 3 474,2тис грн більше проти попереднього року), в тому 

числі 41 745,7 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб та 7 940,7 тис. грн. 

плати за землю (темпи росту надходжень становлять 108,6 % та 100 % 

відповідно).  

 

Голованівським відділенням Гайворонської ОДПІ забезпечено виконання 

завдань на січень-грудень 2014 року, доведених ГУ Міндоходів у 

Кіровоградській області щодо мобілізації коштів до місцевого бюджету на 



110,3 %  відповідно, та виконання всіх якісних показників. 

 

З метою забезпечення виконання основних стратегічних цілей, створення 

сприятливих умов для збільшення надходжень до бюджету Гайворонського 

району від суб’єктів підприємницької діяльності та для організації надання 

послуг у відповідності до світових стандартів якості обслуговування платників 

податків створено Центр обслуговування платників податків (далі ЦОПП). 

 

Стратегічні напрями роботи Державної Фіскальної Служби України 

передбачають, зокрема, подальше вдосконалення системи адміністрування 

податків, центром якої має бути саме платник. 

 

Незважаючи на те, що Голованівським відділенням Гайворонської ОДПІ 

завдання по наповненню бюджетів усіх рівнів виконується, є ряд проблемних 

питань, які необхідно вирішувати. 

 

Значний моральний знос комп’ютерної техніки в Голованівському відділенні 

Гайворонської ОДПІ не дає можливості повноцінно використовувати в роботі 

сучасні інформаційно-аналітичні системи та забезпечувати безперебійну 

обробку даних платників податків. 

 

Ці та інші проблеми, що виникли в процесі наповнення бюджетів та 

обслуговування платників податків, які необхідно вирішувати, зумовили 

розробку програми розвитку та функціонування Центру обслуговування 

платників податків в Голованівському відділенні Гайворонської ОДПІ для 

збільшення надходжень платежів до бюджетів. 

 

ІІ. Мета програми 

Метою цієї Програми є: 

 впровадження електронних послуг для платників податків; 

 створення умов для партнерських взаємовідносин податкової 

служби та платників податків;  

 забезпечення платників податків якісними та своєчасними 

податковими послугами (введення критеріїв якості надання послуг ЦОПП); 

 забезпечення повної обізнаності щодо можливих змін у 

податковому законодавстві (шляхом надання консультацій, роз’яснень);  

 забезпечення значного зниження витрат платників податків, 

пов’язаних із виконанням податкових зобов’язань;  

 поліпшення механізму дотримання вимог податкового 

законодавства за рахунок забезпечення умов для підвищення рівня 

добровільного виконання платниками податків своїх зобов’язань.  

 

ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсяги та 

джерела фінансування, строки та етапи виконання програми 

 

Основними шляхами розв'язання проблеми є створення сприятливих умов для 



збільшення надходжень до бюджету Голованівського району від суб’єктів 

підприємницької діяльності. 

 

Програмою передбачено фінансування заходів Програми за рахунок коштів 

районного бюджету в сумі 25,0 тис. грн. у вигляді субвенції державному 

бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного 

розвитку регіону. 

 

ІV. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

Завданнями програми є cтворення комфортних умов для виконання платниками 

податків в повному обсязі та своєчасно податкових зобов’язань шляхом  

придбання для Голованівського відділення Гайворонської ОДПІ: 

1. комп’ютерної техніки; 

2. оргтехніки; 

3. мережевого комутатора; 

4. Wi-Fi роутера.   

 

За умови реалізації переліку запланованих Програмою заходів передбачено 

підвищення рівня надання податкових адміністративних та інформаційних 

послуг платникам податків, а саме:  

 зміцнити матеріально-технічну базу ОДПІ, створити умови для 

належної роботи центру;  

 створення комфортних умов платникам податків; 

 спрощення процедури надання послуг та відповідно зменшення часу 

та вартості виконання платниками податків податкових зобов’язань, у 

перспективі – отримання послуг без відвідування органів ДФС;  

 підвищення рівня добровільної сплати податків з одночасним 

здійсненням зворотного зв’язку щодо якості обслуговування платників 

податків;  

 прискорення впровадження подання звітності в електронному 

вигляді; 

 виконання платниками податків в повному обсязі та своєчасно 

податкових зобов’язань, відповідно надходження коштів до бюджетів усіх 

рівнів на добровільній основі, зменшення витрат бюджету на адміністрування 

податків. 

V. Напрями реалізації та заходи районної Програми  

 
№ 

з/п 

Назва 

напряму 

реалізації 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік 

заходів 

програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), 

тис. грн., в 

тому числі: 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Створення 

комфортних 

умов 

платникам 

податків, 

Придбання  

комп’ютерної 

техніки,  

оргтехніки, 

мережевого 

2015 рік Гайворонська 

ОДПІ 

Районний  

Бюджет, 

Місцевий 

бюджет 

25,0 Спрощення 

процедури 

надання послуг 

та зменшення 

часу і вартості 



забезпеченн

я 

зворотнього 

зв»язку, 

забезпеченн

я відправки 

та 

приймання 

звітності в 

електронно

му вигляді 

 

комутатора 

та Wi-Fi 

роутера 

виконанні 

платниками 

податків 

податкових 

зобов’язань 

 

VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Виконання заходів і завдань Програми здійснює відповідальний  виконавець – 

Гайворонська ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області . 

 

Контроль за цільовим і ефективним використанням коштів здійснює головний 

розпорядник коштів – Гайворонська районна державна адміністрація. 

 

Гайворонська ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області надає до районної 

державної адміністрації узагальнену інформацію про стан реалізації програми 

до 31 грудня 2015 року. 

 
 


