
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від 21.02.2017 № 19-11/VII
м. Золотоноша

Про затвердження Програми модернізації систем одержання та обробки
інформації Золотоніської ОДПІ Головного управління Державної фіскальної
служби в Черкаській області на 2017-2018 роки

З метою надання інформаційних послуг населенню міста, створення
належних умов для виконання податкових обов’язків, враховуючи лист
(23.11.2016 № 2248), керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”,-

міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму модернізації систем одержання та обробки
інформації Золотоніської ОДПІ Головного управління Державної фіскальної
служби в Черкаській області на 2017-2018 роки (далі - Програма) (додається).

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Золотоніської міської
ради (Степовенко Г.А.) при формуванні бюджету міста в межах наявних
фінансових ресурсів та пріоритетів, визначених бюджетним законодавством і
міською радою, передбачити фінансування заходів цієї Програми.

3. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику
міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням рішення покласти на
постійну комісію з питань бюджету, фінансів, цін, побутового та торговельного
обслуговування, господарської діяльності (Нелін І.І.).

Міський голова В.О. Войцехівський



Додаток до
рішення міської ради
від 21.02.2017 № 19-11/VII

Програма
модернізації систем одержання та обробки інформації Золотоніської

ОДПІ Головного управління Державної фіскальної служби в Черкаській
області на 2017-2018 роки

І. Основні положення

Україна сьогодні прямує шляхом побудови нової конкурентоспроможної
економіки. Для втілення ринкових економічних відносин необхідною умовою є
виховання високої податкової культури населення та підтримки зусиль органів
виконавчої влади, спрямованих на наповнення доходної частини бюджетів усіх
рівнів необхідними коштами.

На виконання вимог Закону України від 13.01.2011 № 2939-УІ „Про
доступ до публічної інформації”, указів Президента України від 01.08.2002
№683 „Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності
органів державної влади”, від 05.05.2011 №547/2011 „Питання забезпечення
органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”, постанови
Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 №1302 „Про заходи щодо
подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади” (зі
змінами), необхідно якісно та у повній мірі надавати інформаційні послуги
населенню, платникам податків, поліпшити умови їх обслуговування, створити
відповідні умови для виконання податкових обов'язків кожного платника.

З метою виконання вимог Закону України від 06 вересня 2012 року
№5203-УІ „Про адміністративні послуги” та надання послуг і сервісів фізичним
та юридичним особам, які звертаються за отриманням таких послуг,
поліпшення якості обслуговування платників податків, створення сприятливих
умов для одержувачів послуг при здійсненні повноважень відповідальними
особами Золотоніської ОДШ ГУ ДФС у Черкаській області та відповідно до
наказу ДФС України від 20.05.2016 №458 „Про затвердження документів, які
регламентують діяльність центів обслуговування платників” по технічним
вимогам робочі місця для платників обладнують комп'ютерною технікою з
доступом до мережі Інтернет та із встановленим програмним забезпеченням
для подання документів в електронній формі з дотриманням щодо реєстрації
електронного підпису підзвітних осіб.

Задля забезпечення сприятливих умов для швидкого і якісного надання
громадянам і платникам податків Золотоніського району адміністративних,
інформаційних, податкових та інших видів послуг, утвердження Золотоніської
ОД ПІ як сервісної служби високого рівня, її трансформації у провідний
високоефективний орган виконавчої влади, спрощення процедури сплати і
декларування податків на основі сучасних технологій податкового
супроводження, забезпечення швидкого доступу платників до публічної



інформації, у приміщенні інспекції створено Центр обслуговування платників
податків.

Для виконання цих завдань, необхідно вирішити питання про
модернізацію існуючих систем одержання та обробки інформації сучасною
обчислювальною технікою, обладнання приміщень органів виконавчої влади
наочною агітацією для платників податків, створення зручних та сприятливих
умов для подання платниками податків відповідної звітності, в першу чергу в
електронному вигляді.

Програма розроблена з урахуванням вимог цих нормативних документів
та спрямована на втілення у практику сучасних підходів, нової філософії у
взаємовідносинах влади з суспільством, у новому ставленні до кожного
громадянина, підприємства, організації-платника податків, визначення нової,
партнерської поведінки працівників органів виконавчої влади з кожним
громадянином та платником податків, що буде стимулювати економічний
розвиток міста, зокрема сприятиме створенню умов для залучення інвестицій,
розвитку малого та середнього бізнесу, виконанню податкового законодавства,
збільшенню доходів місцевих бюджетів.

II. Мета і основні завдання Програми:

Виконання Програми дозволить реалізувати наступне:
- забезпечити громадян та платників податків якісними та своєчасними

адміністративними, інформаційними, податковими та іншими видами послуг;
- об'єктивне, неупереджене та рівне відношення до всіх категорій

громадян та платників податків;
- підвищення інвестиційної активності, якісне сервісне супроводження і

готовність адекватно реагувати на проблеми платників - інвесторів;
- розвиток підприємництва у місті;
- створення більш ефективної, раціональної та прозорої системи

адміністрування податків;
- підвищення рівня податкової культури і поінформованості платників, і

зростання внаслідок цього рівня добровільної сплати податків усіма
платниками та збільшення обсягів надходжень до місцевих бюджетів;

- формування позитивної громадської думки щодо діяльності
Золотоніської ОДПІ як високоефективного органу виконавчої влади;

- створити умови для партнерських взаємовідносин органів фіскальної
служби та платників податків;

- забезпечити повну обізнаність щодо можливих змін у податковому
законодавстві (шляхом надання консультацій, роз'яснень);

- забезпечити значне зниження витрат платників податків, пов'язаних із
виконанням податкових зобов'язань;



- поліпшити механізми дотримання вимог податкового законодавства
за рахунок забезпечення умов з підвищення рівня добровільного виконання
платниками податків своїх зобов'язань;

- забезпечення сталого, стабільного і прогнозованого надходження
коштів до бюджетів усіх рівнів.

За 9 місяців 2016 у ході деклараційної компанії - 2016 року
Золотоніською ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області направлено 343
запрошень - викликів громадянам про необхідність подання податкової
декларації; 34 листи на сільські ради про проведення деклараційної компанії;
надруковано 446 бланків податкових декларацій про майновий стан і доходи ,
за рахунок чого залучено до подання декларацій - 1246 громадян,
мобілізовано до бюджету 1534,7 тис.грн. ПДФО та 349,0 тис.грн. військового
збору., в т.ч. 655 одноосібників , по яких мобілізовано до бюджету 421,7
тис.грн. ПДФО та 42,8 тис.грн. військового збору.

По податку на нерухоме майно громадянам та приватним підприємцям
Золотоноші виставлено 413 податкове повідомлення рішення на суму
податку 327,5 тис.грн.

По орендній платі за землю виставлено громадянам 321 податкове
повідомлення рішення на суму податку 3838,2 тис.грн. Крім того
обліковуються 15700 громадян платників земельного податку , яким щороку
формуються податкове повідомлення рішення на сплату податків.

По єдиному соціальному внеску виставлено 475рішень про застосування
штрафних санкцій та пені за несвоєчасну сплату соціально внеску, на
загальну суму 576,8 тис.грн.

Для виконання вищезазначених завдань Золотоніській ОДПІ необхідно
мати в наявності високо функціональну оргтехніку.

III. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється з врахуванням вимог
розділу 2 у межах асигнувань, передбачених місцевим бюджетом та інших
джерел незаборонених законодавством.

IV. Механізм управління та контроль за виконанням Програми
Координацію та контроль за реалізацією Програми здійснюватиме в

межах своєї компетенції Золотоніська ОДПІ ГУ ДФС в Черкаській області.



V. Розрахунок потреби у коштах для модернізації систем одержання та
обробки інформації Золотоніської ОДШ Головного управління

Державної фіскальної служби в Черкаській області

№
п/п

Зміст заходу Перелік
необхідної

для придбання

Витрати
(тис. грн.)

Термін
виконанн
я

Виконаве
ць

програми
1. Модернізація систем одержання та обробки інформації

1.1 Придбання
оргтехніки: -
багатофункціональн
ий пристрій Сапоп
МР 6140 - 3 шт.;
- комп'ютер офісний
- 3 шт.

30,0

20,0

До
01.09.20
17

Золотоніська
ОДПІ ГУ

ДФС у
Черкаській

області

Разом 50,00
Всього 50,00

Секретар ради Н.О.Сьомак
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