
 
БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від 09 липня  2019 року               Баштанка                            № 118-р 
 

 

Про затвердження Плану заходів щодо 

поліпшення надходжень до міського 

бюджету Баштанської міської ради 

об’єднаної  територіальної  громади   

податку та збору на доходи фізичних 

осіб, плати за землю, податку на 

нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки на 2019 рік 

 

 

           Керуючись ст. 28, пункту 20 частини 4 статті 42  Закону України                

«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою поліпшення надходжень до 

міського бюджету Баштанської  міської ради об’єднаної територіальної громади 

податку та збору на доходи фізичних осіб, плати за землю, податку на нерухоме 

майно,відмінне від земельної ділянки на 2019 рік, з о б о в' я з у ю : 

      

1.   Затвердити План заходів щодо поліпшення надходжень до міського 

бюджету Баштанської  міської ради об’єднаної територіальної громади податку 

та збору на доходи фізичних  осіб, плати за землю, податку на нерухоме 

майно,відмінне від земельної ділянки на 2019 рік (додається). 

2.       Розпорядження від 22 травня 2018 року «Про затвердження Плану заходів 

щодо поліпшення надходжень до міського бюджету Баштанської  міської ради 

об’єднаної  територіальної  громади   податку та збору на доходи на 2018 рік», 

визнати таким, що втратило чинність. 

3.       Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Євдощенко С.В. 

 

 

    

Міський голова                                                                                 І.РУБСЬКИЙ 

 

                                                      

              



                                                                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                    

                                                                                                                                                                                                      Розпорядження міського 

                                                                                                                                                                          голови 

    09.07.2019 р.  №118-р 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо поліпшення надходжень до міського бюджету Баштанської міської ради об’єднаної територіальної громади  

 податку та збору на доходи фізичних осіб, плати за землю, податку на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки 

на 2019 рік  

 

№ 

з/п 

Зміст    заходів Виконавці Термін  

виконання 

Очікувані  

результати  

виконання 

1 2 3 4 5 

 1. Проведення моніторингу щодо дотримання 

законодавства про працю на підприємствах 

усіх форм власності, в установах та 

організаціях, зокрема, з питань:   

-  належного оформлення трудових відносин 

із найманими працівниками; 

- додержання мінімальних гарантій в оплаті 

праці, повноти та своєчасності виплати 

заробітної плати 

Баштанське управління  ГУ ДФС у Миколаївській  

області,  відділ з питань розвитку економіки, 

торгівлі та оподаткування виконавчого комітету 

міської ради 

Протягом  року Виведення доходів з  

тіньового сектору 

економіки та наповнення 

дохідної  частини 

бюджету об’єднаної 

територіальної громади 

 2. Здійснення моніторингу стану підвищення 

заробітної плати (збільшення її 

мінімального розміру), надання інформації 

про підприємства, на яких виявляються 

ознаки мінімізації витрат на оплату праці, 

приховування офіційної заробітної плати 

для розгляду таких фактів на нарадах, 

комісіях, засіданнях, робочих груп міської 

ради 

 

Баштанське управління  ГУ ДФС у Миколаївській  

області,  відділ з питань розвитку економіки, 

торгівлі та оподаткування виконавчого комітету 

міської ради 

Протягом  року Легалізація доходів 

громадян            та 

збільшення надходжень 

по  податку на доходи 

фізичних  осіб 



 3. Активізація претензійно-позовної роботи з 

ліквідації заборгованості зі сплати податку 

на доходи фізичних осіб 

Баштанське управління  ГУ ДФС у Миколаївській  

області, фінансовий відділ виконавчого комітету 

міської ради 

Протягом року Збільшення надходжень 

до міського бюджету 

 4. Здійснювати щомісячний аналіз: 

- сплати до міського бюджету податку та 

збору на доходи фізичних осіб, а саме: 

 по податку на доходи фізичних осіб, 

що сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку у вигляді 

заробітної плати; 

 по податку на доходи фізичних осіб з 

грошового забезпечення, грошових 

винагород та інших виплат, одержаних 

військовослужбовцями та особами рядового 

і начальницького складу, що сплачується 

податковими агентами; 

 по податку на доходи фізичних осіб, 

що сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку інших ніж 

заробітна плата; 

 по податку на доходи фізичних осіб, 

що сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування; 

 по податку на доходи фізичних осіб 

від оподаткування пенсійних виплат або 

щомісячного довічного грошового 

утримання, що сплачується 

(перераховується) згідно з Податковим 

кодексом України. 

-   сплати підприємствами, організаціями, 

установами Баштанської ОТГ у 

порівнянні з попереднім місяцем в частині 

впливу динаміки вказаних показників на 

надходження до міського бюджету; 

 виявлення причин негативної 

динаміки цих показників; 

Баштанське управління  ГУ ДФС у Миколаївській  

області, фінансовий відділ виконавчого комітету 

міської ради 

Протягом року Надходження до міського 

бюджету 



 розроблення відповідних заходів 

щодо її покращення. 

 5. Проведення суб’єктами господарювання 

своєчасних та повних розрахунків з 
власниками земельних часток (паїв) і 

відповідного перерахування до міського 

бюджету податку на доходи фізичних осіб. 

Баштанське управління  ГУ ДФС у Миколаївській  

області, фінансовий відділ виконавчого комітету 

міської ради 

Протягом року Своєчасне надходження 

коштів відповідного 

податку до міського 

бюджету 

6. Забезпечення своєчасної подачі  

декларацій та відповідної сплати податку 

на доходи фізичних осіб громадянами – 

одноосібники, які самостійно обробляють 

свої власні земельні частки (паї). 

Баштанське управління  ГУ ДФС у Миколаївській  

області, відділ з питань земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища виконавчого 

комітету міської ради, фінансовий відділ 

виконавчого комітету міської ради 

Протягом  року Своєчасне надходження 

коштів відповідного 

податку до міського 

бюджету 

7. Проводити роботу стосовно:  

- виявлення відокремлених підрозділів 

підприємств та організацій, які 

здійснюючи господарську діяльність на 

території ОТГ та не сплачують податок на 

доходи фізичних осіб до міського 

бюджету; 

- вжиття заходів щодо їх залучення до 

сплати податку на доходи фізичних осіб 

до міського бюджету. 

Баштанське управління  ГУ ДФС у Миколаївській  

області, фінансовий відділ виконавчого комітету 

міської ради 

Протягом  року Залучення до 

оподаткування та 

збільшення  надходжень  

відповідного податку до 

міського бюджету 

8. Забезпечити з метою збільшення 

надходжень з плати за землю до місцевого 

бюджету: 

- проведення інвентаризації земельних 

ділянок, що використовуються без 

правовстановлюючих документів, та вжити 

заходів щодо прискорення їх оформлення  

землекористувачами відповідно до вимог 

земельного законодавства України;  

- розгляд питання щодо припинення 

права користування земельними ділянками 

у випадку систематичної несплати 

земельного податку або орендної плати за 

землю з метою передачі їх у користування 

платоспроможним суб’єктам 

господарювання; 

Баштанське управління  ГУ ДФС у Миколаївській  

області, відділ з питань земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища виконавчого 

комітету міської ради, фінансовий відділ 

виконавчого комітету міської ради 

Протягом  року Своєчасне надходження 

коштів відповідного 

податку до міського 

бюджету 



- поновлення договорів оренди землі, 

термін дії яких завершено, у порядку, 

визначеному статтею 33 Закону України 

“Про оренду землі”; 

проведення та перегляд нормативної 

грошової оцінки земель у терміни, 

встановлені статтею 18 Закону України 

“Про оцінку земель”; 

-  провести інвентаризацію діючих 

договорів оренди земель стосовно 

відповідності розміру встановленої 

орендної плати вимогам Податкового 

кодексу України. Визначитися з кількістю 

договорів оренди, що потребують внесення 

змін; 

- здійснювати контроль за повнотою та 

своєчасністю надходжень до міського 

бюджету від сплати земельного податку та 

орендної плати за землю юридичними 

особами, фізичними особами-підприємцями 

та громадянами; 

- вжиття відповідних заходів щодо 

проведення договорів оренди земельних 

ділянок у відповідність до вимог чинного 

законодавства з урахуванням проведеної 

нормативно грошової оцінки землі. 

 

9. З метою розширення бази 

оподаткування по податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки 

необхідно: 

-  провести інвентаризацію об’єктів 

нежитлової нерухомості, які знаходяться у 

власності фізичних осіб на території 

Баштанської міської ради об’єднаної 

територіальної громади. 

Відділ з питань житлово - комунального 

господарства, благоустрою, будівництва, розвитку 

інфраструктури та комунальної власності, 

Баштанське управління  ГУ ДФС у Миколаївській  

області, фінансовий відділ виконавчого комітету 

міської ради 

Протягом року Забезпечення додаткових 

надходжень до міського 

бюджету  

10.        Забезпечення скорочення податкового 

боргу до міського бюджету, а саме по 

Баштанське управління  ГУ ДФС у Миколаївській  

області, відділ з питань земельних відносин та 

Протягом  року Надходження коштів до 

міського бюджету в 



податку на доходи фізичних осіб, плати за 

землю, податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, який 

утворився на початок відповідного 

бюджетного року, та недопущення 

утворення нової податкової 

заборгованості; у разі збільшення боргу – 

надання інформації щодо причин 

зростання по найбільших боржниках. 

охорони навколишнього середовища виконавчого 

комітету міської ради фінансовий відділ 

виконавчого комітету міської ради 

повному обсязі 

 

                      

Заступник міського голови з                   С.ЄВДОЩЕНКО 

питань діяльності виконавчих органів ради 
  


