Додаток 1
до рішення виконавчого
комітету міської ради
від 21 квітня 2021 р. №71.
ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2021 РІК
щодо наповнення міського бюджету доходами, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів,
посилення фінансово-бюджетної дисципліни Гайсинської міської територіальної громади
№
п/п

Зміст заходу

Виконавці

Термін
виконання

Очікувані результати
виконання

1 Заходи спрямовані на забезпечення виконання дохідної частини бюджету

1

2

Забезпечення своєчасного і повного
обсягу надходження податків та зборів
до Гайсинського міського бюджету.
Здійснення
моніторингу
виконання
бюджету в розрізі джерел доходів та
платників податків. Особливу увагу
приділити сплаті податку та збору на
доходи фізичних осіб, платі за землю
Здійснення контролю щодо наповнення
в повній мірі міського бюджету
місцевими податками та зборами.
Організація роботи по залученню
об’єктів до оподаткування податком на
майно (включаючи податок на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки,
плату за землю, транспортний податок)

Фінансове
управління
Гайсинської міської ради,
виконавчий
комітет
міської ради, Гайсинський
відділ податків і зборів з
юридичних та фізичних
осіб ГУ ДПС у Вінницькій
області (за згодою)
Фінансове
управління
Гайсинської міської ради,
виконавчий
комітет
міської ради, Гайсинський
відділ податків і зборів з
юридичних та фізичних
осіб ГУ ДПС у Вінницькій
області
(за
згодою),
сільські старости

Протягом
року

Виконання дохідної частини
міського бюджету

Протягом
року

Виконання дохідної частини
міського бюджету,
збільшення надходжень

3

4

5

Забезпечення
надходження
в
запланованому обсязі платежів до
бюджету від підприємств комунальної
власності,
засновником
яких
є
Гайсинська міська рада (податку на
прибуток, частини чистого прибутку)

Підвищення ефективності використання
майна
підприємств
комунальної
власності, передачі його в оренду з
урахуванням вимог Закону України
«Про
оренду
державного
та
комунального
майна»,
посилення
контролю за своєчасним перерахуванням
орендної плати до міського бюджету та
погашення заборгованості за оренду
комунального майна
Забезпечення відповідності темпів росту
податку на доходи фізичних осіб
штатних працівників адекватно темпам
росту фонду оплати праці

Фінансове
управління
Гайсинської міської ради,
виконавчий
комітет
міської ради, керівники
комунальних
установ
міської ради, Гайсинський
відділ податків і зборів з
юридичних та фізичних
осіб ГУ ДПС у Вінницькій
області (за згодою)
Фінансове
управління
Гайсинської міської ради,
виконавчий
комітет
міської ради, юридичний
відділ міської ради, відділ
містобудування,
архітектури,
ЖКГ,
благоустрою,
інфраструктури
міської
ради
Фінансове
управління
Гайсинської міської ради,
виконавчий
комітет
міської ради, Гайсинський
відділ податків і зборів з
юридичних та фізичних
осіб ГУ ДПС у Вінницькій
області (за згодою)

Протягом
року

Виконання дохідної частини
міського
бюджету,
збільшення надходжень

Протягом
року

Виконання дохідної частини
міського
бюджету,
збільшення надходжень до
бюджету

Протягом
року

Виконання дохідної частини
міського
бюджету,
збільшення надходжень по
податку та збору на доходи
фізичних осіб

Забезпечення перерахування податку на
доходи фізичних осіб за місцезнаходженням податкового агента платника податку
6

7

Фінансове
управління
Гайсинської міської ради,
виконавчий
комітет
міської ради, Гайсинський
відділ податків і зборів з
юридичних та фізичних
осіб ГУ ДПС у Вінницькій
області (за згодою)
Гайсинський
відділ
Залучення до співпраці Гайсинський
податків
і
зборів
з
відділ податків і зборів з юридичних та
юридичних та фізичних
фізичних осіб ГУ ДПС у Вінницькій
осіб ГУ ДПС у Вінницькій
області
області (за згодою)

Протягом
року

Виконання дохідної частини
міського
бюджету,
збільшення надходжень по
податку та збору на доходи
фізичних осіб - 104,3 тис.
грн.

Протягом
року

Виконання дохідної частини
міського
бюджету,
збільшення
надходжень
податків та зборів

2 Легалізація заробітної плати та детінізація трудових відносин

1

Проведення
інформаційнороз’яснювальної роботи серед населення
та суб’єктів господарювання всіх форм
власності з питань дотримання вимог
законодавства про працю в частині
оформлення трудових відносин з
найманими працівниками та підвищення
рівня заробітної плати

Фінансове
управління
Гайсинської міської ради,
виконавчий
комітет
міської ради, Гайсинський
відділ податків і зборів з
юридичних та фізичних
осіб ГУ ДПС у Вінницькій
області (за згодою)

Протягом
року

Виконання дохідної частини
міського
бюджету,
збільшення надходжень по
податку та збору на доходи
фізичних осіб

2

3

Здійснення контролю за дотриманням
законодавства
про
працю
на
підприємствах усіх форм власності, в
установах та організаціях, зокрема, з
питань належного оформлення трудових
відносин із найманими працівниками,
виявлення фізичних осіб, які працюють
без
документального
оформлення
трудових відносин та виплати заробітної
плати яких здійснюються у «конвертах»
Організація роботи щодо дотримання
суб’єктами господарювання діючого
податкового
законодавства
щодо
повноти
і
своєчасності
виплати
заробітної плати та інших доходів,
сплати до бюджету податку на доходи
фізичних осіб

Забезпечення організаційної роботи
щодо детінізація трудових відносин

4

Фінансове
управління
Гайсинської міської ради,
відділ соціального захисту
населення
Гайсинської
міської ради, виконавчий
комітет
міської
ради,
Гайсинський
відділ
податків
і
зборів
з
юридичних та фізичних
осіб ГУ ДПС у Вінницькій
області (за згодою)
Фінансове
управління
Гайсинської міської ради,
відділ соціального захисту
населення
Гайсинської
міської ради, виконавчий
комітет
міської
ради,
Гайсинський
відділ
податків
і
зборів
з
юридичних та фізичних
осіб ГУ ДПС у Вінницькій
області (за згодою)
Фінансове
управління
Гайсинської міської ради,
виконавчий
комітет
міської
ради,
відділ
соціального
захисту
населення
Гайсинської
міської ради, Гайсинський
відділ податків і зборів з
юридичних та фізичних
осіб ГУ ДПС у Вінницькій
області (за згодою)

Протягом
року

Виведення
доходів
з
тіньового сектору економіки
легалізація заробітної плати
та
наповнення
дохідної
частини міського бюджету –
110,0 тис. грн.

Протягом
року

Наповнення дохідної частини
міського бюджету -60,0 тис.
грн.

Протягом
року

Виведення
доходів
з
тіньового сектору економіки,
легалізація заробітної плати
та
наповнення
дохідної
частини міського бюджету 200,0 тис. грн.

5

6

7

Проведення
роботи з суб’єктами
господарювання щодо підвищення рівня
виплати заробітної плати, дотримання
чинного законодавства в частині
нарахування
заробітної
плати
працівникам не нижче законодавчо
встановленого мінімального рівня
Продовження системної роботи комісій
по наповненню бюджету міської ради,
забезпечивши проведення їх засідань не
рідше одного разу на місяць, з питань,
пов’язаних із:
- легалізацією трудових відносин та
заробітної плати;
- скороченням кількості підприємств, де
заробітна плата виплачується нижче
законодавчо встановленого мінімуму;
- погашенням податкового боргу зі
сплати платежів до місцевих бюджетів
Проведення в межах компетенції
спільних рейдів-обстежень суб’єктів
господарювання з метою виявлення
працівників, трудові угоди з якими не
укладено та виплата заробітної плати
яких здійснюються у «конвертах»

Фінансове
управління
Гайсинської міської ради,
виконавчий
комітет
міської ради, Гайсинський
відділ податків і зборів з
юридичних та фізичних
осіб ГУ ДПС у Вінницькій
області (за згодою)
Робоча група з питань
легалізації
виплати
заробітної
плати
і
зайнятості
населення;
робоча група з питань
забезпечення податків та
інших надходжень до
Гайсинського
міського
бюджету

Протягом
року

Виведення
доходів
з
тіньового сектору економіки
та
наповнення
дохідної
частини міського бюджету –
40,0 тис. грн.

Протягом
року

Виведення
доходів
з
тіньового сектору економіки
легалізація заробітної плати
та
наповнення
дохідної
частини міського бюджету

Робоча група з питань
легалізації
виплати
заробітної плати і зайнятості
населення

Протягом
року

Легалізація заробітної плати
та збільшення надходжень по
податку та збору на доходи
фізичних осіб до міського
бюджету

3 Збільшення обсягів надходжень податків та зборів

1

2

3

Надавати фінансовому управлінню міської
ради, згідно вимог Бюджетного та
Податкового кодексу України інформації
в розрізі платників щодо:
- нарахованих та сплачених сум податків,
суми податкового боргу та надмірно
сплачених до місцевих бюджетів податків
і зборів;
- суми списаного податкового боргу,
розстрочені
та
відстрочені
суми
податкового боргу і грошових зобов’язань
платників податків;
- суми наданих податкових пільг,
включаючи втрати доходів бюджету від
їх надання
Організація
роботи
по
повному
залученню до декларування громадян,
які зобов’язані подати декларації

ГУ ДПС
області

у

Вінницькій

Наповнення дохідної частини
міського бюджету
Щомісяця, до
10 числа
Щоквартальн
о до 20 числа
Щоквартальн
о до 20 числа

Гайсинський
відділ До 1 липня
податків
і
зборів
з 2021 року
юридичних та фізичних
осіб ГУ ДПС у Вінницькій
області (за згодою)

Проведення
інвентаризації
чинних Виконавчий
комітет
договорів оренди комунального майна міської ради, юридичний
щодо відповідності ставок орендної відділ, сільські старости
плати вимогам законодавства і ринковим
умовам, та розгляд питання щодо
необхідності укладання додаткових угод
до них

Протягом
року

Наповнення дохідної частини
міського
бюджету
та
збільшення надходжень по
податку та збору на доходи
фізичних осіб - 645,0 тис.
грн.
Наповнення дохідної частини
міського бюджету - 68,0 тис.
грн.

4

5

6

7

Забезпечення укладання нових договорів
оренди землі, перегляд діючих договорів
оренди землі в сторону збільшення
розміру плати за оренду земельних
часток (паїв)
Проведення
інвентаризації
чинних
договорів оренди землі, залучення до
використання нових земельних ділянок
сільськогосподарського
призначення,
водного фонду, інших категорій земель,
встановлення розміру орендної плати
відповідно
до
вимог
чинного
законодавства
Активізувати
претензійно-позовну
роботу щодо стягнення заборгованості з
орендної плати. Розглянути можливість
розірвання
договорів
оренди
з
фізичними та юридичними особами, які
мають заборгованість зі сплати орендної
плати за землю
Забезпечення проведення контрольно–
перевірочної роботи щодо дотримання
суб’єктами
господарювання
вимог
податкового законодавства по сплаті
податків та зборів

Відділ земельних відносин
та охорони навколишнього
середовища міської ради,
юридичний відділ міської
ради, сільські старости
Відділ земельних відносин
та охорони навколишнього
середовища міської ради,
юридичний відділ міської
ради, сільські старости

До 1 липня
2021 року

Збільшення
надходжень
орендної плати за землю –
280,0 тис. грн.

Протягом
року

Збільшення
надходжень
орендної плати за землю –
100,0 тис. грн.

Відділ земельних відносин
та охорони навколишнього
середовища міської ради,
юридичний відділ міської
ради, сільські старости

Протягом
року

Збільшення
надходжень
орендної плати за землю

Гайсинський
відділ
податків
і
зборів
з
юридичних та фізичних
осіб ГУ ДПС у Вінницькій
області (за згодою), робоча
група
з
питань
забезпечення податків та
інших надходжень до
Гайсинського
міського
бюджету

Протягом
року

Збільшення дохідної частини
міського бюджету

8

Перегляд прийнятих рішень в частині Міська рада
доцільності надання пільг по сплаті
податків і зборів

До 1 липня Наповнення дохідної частини
2021 року
місцевих бюджетів

4 Скорочення податкового боргу

1

2

Здійснення
моніторингу
стану
погашення підприємствами, установами
та організаціями податкового боргу до
міського бюджету, результати якого
розглядати на засіданнях комісій,
проведення заходів з координації дій
щодо забезпечення надходжень до
бюджету

Активізувати роботу щодо погашення
податкового боргу по платежах, що
зараховуються до місцевих бюджетів, у
тому числі відповідну претензійнопозовну
роботу
з
ліквідації
заборгованості зі сплати податків та
зборів

Гайсинський
відділ
податків
і
зборів
з
юридичних та фізичних
осіб ГУ ДПС у Вінницькій
області
(за
згодою),
фінансове
управління
міської ради, робоча група
з питань забезпечення
податків
та
інших
надходжень
до
Гайсинського
міського
бюджету
Гайсинський
відділ
податків
і
зборів
з
юридичних та фізичних
осіб ГУ ДПС у Вінницькій
області
(за
згодою),
фінансове
управління
міської ради, робоча група
з питань забезпечення
податків
та
інших
надходжень
до
Гайсинського
міського
бюджету

Протягом
року

Наповнення дохідної частини
місцевих бюджетів

Протягом
року

Наповнення дохідної частини
місцевих бюджетів -1078,0
тис. грн.

5 Ефективне та раціональне використання бюджетних коштів

1

2

3

Забезпечити ефективне та цільове
використання бюджетних коштів по всіх
напрямках видатків бюджетних установ
та закладів, програм та заходів, що
фінансуються з міського бюджету
Забезпечити
першочерговість
спрямування коштів на фінансування
захищених статей видатків, зокрема,
видатків
на
оплату
праці
з
нарахуваннями та на розрахунки за
спожиті енергоносії

Структурні
підрозділи
міської ради – головні
розпорядники
коштів
міського бюджету
(за
згодою)
Структурні
підрозділи
міської ради – головні
розпорядники
коштів
міського бюджету
(за
згодою)

Протягом
року

Забезпечити повноту та своєчасність
виплати заробітної плати відповідно до
законодавчо встановлених умов оплати
праці, виходячи, в першу чергу, із
забезпечення
асигнуваннями
обов’язкових складових заробітної плати

Структурні
підрозділи Протягом
міської ради – головні року
розпорядники
коштів
міського бюджету
(за
згодою)

Протягом
року

Недопущення
фактів
неефективного,
нераціонального
та
нецільового
використання
бюджетних коштів
Виконання вимог розділу 4
статті
77
Бюджетного
кодексу
України
щодо
забезпечення
в
повному
обсязі на 2021 рік потреби в
коштах на зарплату та
енергоносії.
Недопущення
наявності простроченої та
небюджетної кредиторської
заборгованості по вказаних
видатках
Забезпечення нарахування та
виплати заробітної плати
працівникам
бюджетних
установ
в
межах
затвердженого фонду оплати
праці. Спрямування коштів
на виплату надбавок, доплат
та премій (винагород), що
носять
необов’язковий
характер лише в межах
наявного фонду оплати праці
та
у
разі
повного
забезпечення
усіх
обов’язкових виплат

4

5

6

7

Забезпечити
скорочення
обсягів
споживання бюджетними установами та
закладами, що фінансуються з міського
бюджету, окремих енергоносіїв на 5-10
відсотків у натуральних показниках,
порівняно з 2020 роком
Здійснювати контроль щодо економії
енергоносіїв,
які
споживаються
установами
та
закладами,
що
фінансуються з міського бюджету

Структурні
підрозділи Протягом
міської ради – головні року
розпорядники
коштів
міського бюджету
(за
згодою)

Підвищення рівня економії
енергоресурсів
у
натуральних показниках

Структурні
підрозділи Протягом
міської ради – головні року
розпорядники
коштів
міського бюджету
(за
згодою)

Забезпечити утримання чисельності
працівників установ та закладів в межах
затвердженого кошторисами фонду
оплати праці. Не допускати збільшення
штатної чисельності без обґрунтованих
причин.
Проводити
заповнення
вакантних посад лише в разі нагальної
необхідності

Структурні
підрозділи Протягом
міської ради – головні року
розпорядники
коштів
міського бюджету
(за
згодою)

Вжити протягом 2021 року заходів щодо
оптимізації
мережі,
штатів
та
контингентів бюджетних закладів, що
фінансуються з міського бюджету інших
заходів, спрямованих на підвищення
ефективності використання бюджетних
коштів та покращення якості освітніх,
соціальних та культурних послуг, що
надаються населенню

Структурні
підрозділи Протягом
міської ради – головні року
розпорядники
коштів
міського бюджету
(за
згодою)

Вжиття
заходів
щодо
зменшення видатків міського
бюджету на оплату за
спожиті
енергоносії,
контроль вжиття заходів по
економії
всіх
видів
енергоресурсів
Виконання вимог розділу 1
статті
51
Бюджетного
кодексу
України,
недопущення
необґрунтованого зростання
штатної
чисельності
бюджетних
установ
та
закладів
та
зростання
питомої ваги видатків на
зарплату в загальних обсягах
видатків
Продовження переходу від
практики утримання установ
та закладів (їх штатів та
контингентів)
до
фінансування, у першу чергу,
надання
якісних
послуг
населенню

8

Обмежити
використання
коштів Відділ культури, молоді та Протягом
міського бюджету на проведення спорту міської ради
року
святкових
заходів,
за
винятком
загальнодержавних свят (визначних та
пам’ятних дат)

Секрктар виконкому

А.П.Філімонов

Скорочення
видатків
міського
бюджету
на
проведення
святкових
заходів

