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м. Вінниця 



І. ВСТУП 

 

1.1. Визначення проблеми 

 

Комплексна програма Вінницької міської ради, Вінницької ОДПІ ГУ 

Міндоходів у Вінницькій області, виконкому, департаментів і відділів міської 

ради по контролю за дотриманням  зобов'язань щодо платежів до місцевого 

бюджету підприємств, установ, організацій, СГД, фізичних осіб на 2014-2020 

роки (далі – Програма) являє собою комплекс заходів, направлених на 

прискорення  розвитку економіки міста та формування соціально свідомої 

місцевої громади з міцним середнім класом.    

Необхідність прийняття Програми зумовлена  важливістю  приведення її у 

відповідність до пріоритетів та цілей Стратегії розвитку “Вінниця-2020”, 

затвердженої рішенням  Вінницької міської ради від 30.08.2013  р. №1405 “Про 

затвердження Стратегії розвитку “Вінниця-2020». Велике значення мають в 

сучасних умовах:   

— стабільне наповнення бюджету міста;  

— розвиток малого та середнього бізнесу та  вирішення проблеми зайнятості 

населення; 

— збільшення випуску товарів (надання послуг), конкурентоздатних як на 

внутрішньому, так і на закордонному ринках; 

— зведення до мінімуму негативного впливу на економіку міста тіньового 

бізнесу та запобіганню злочинам та іншим правопорушенням у сфері 

оподаткування, їх розкриття та розслідування; 

— посилення внутрішньої безпеки та захисту від протиправних посягань як 

представників громади, так і працівників органів державної виконавчої влади;  

— запобігання корупції в органах державної виконавчої влади; 

— встановлення прозорих та партнерських відносин платників податків з 

фіскальними органами, створення умов, які гарантують високий рівень 

обслуговування платників;  

— максимальне поєднання інтересів держави в цілому та інтересів міста, 

зокрема, з членами громади;  

—  формування високої податкової культури, за умов якої сплата податків 

буде не тільки обов’язком, але й  свідомим прагненням.   

 

1.2.Цільові групи, на які впливатиме реалізація Програми 

 

Вчасне та якісне виконання завдань  Програми сприятиме забезпеченню 

економічних та організаційних потреб у таких груп, як: 

- суб’єкти  господарської  діяльності (юридичні та фізичні особи); 

- громадські організації; 

- територіальна громада м. Вінниці   

 

II. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ 

 

2.1. Оцінка поточної ситуації 

 

За 9 місяців 2014 року виконання помісячного бюджетного розпису (по 



податках і зборах, що контролюються Вінницькою ОДПІ) склало 101,1 відсотки. 

Фактичні надходження до бюджету міста становлять 393,4 млн.грн., приріст до 

січня-вересня минулого року склав 17,9 млн.грн. або 4,8 %. 

Виконання уточненого плану 9 місяців 2014 року, затвердженого Вінницькою 

міською радою, забезпечено по всіх платежах, справлянням яких займається 

Вінницька ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області.  

Зокрема, по податку та збору на доходи  фізичних осіб уточнений план 

звітного періоду виконано на 101,4% (+3,2 млн.грн.), платі за землю - на 101,1% 

(+0,7млн.грн.), єдиному податку – на 100,1% (+0,1 млн.грн.), екологічному податку 

– в 3,5 рази (+0,9 млн.грн.). 

Порівняно з аналогічним періодом 2013 року забезпечено приріст надходжень 

по податку та  збору на доходи фізичних осіб – на 2,6% (+6,0 млн.грн.), платі за 

землю – на 8,1% (+4,9 млн.грн.), єдиному податку – на 23 % (+15,3 млн.грн.) . 

Найбільшу питому вагу у доходах міського бюджету займає податок та збір 

на доходи фізичних осіб – 60%. З початку року вказаного податку надійшло 235,9 

млн.грн., що на 6 млн.грн. (+2,6%) більше, ніж за відповідний період минулого року.  

Значним джерелом надходжень до бюджету міста є плата за землю. Так, за 9 

місяців 2014 р. забезпечено надходжень плати за землю в сумі 64,9 млн.грн., що на 

4,9 млн.грн. більше, ніж за відповідний період минулого року. Виконання планового 

показника становить 101,1%. 

Резервами наповнення міського бюджету є погашення наявної заборгованості 

по платежах,  що зараховуються до місцевого бюджету.   

Станом на 01.10.2014 року  податковий борг (без банкрутів) по платежах до 

місцевого бюджету по м.Вінниці  становить 28196,5 тис.грн.,  в т.ч. по податку на 

землю – 8406,6 тис.грн., по ПДФО – 17932,1 тис.грн. (100%) 

За 9 місяців 2014 року заходами стягнення забезпечено надходжень до 

місцевих бюджетів за рахунок погашення податкового боргу в сумі- 4192,1 тис.грн., 

в т.ч по податку на землю – 2322,8 тис.грн. 

З початку року податковими керуючими Вінницької ОДПІ зібрано матеріали 

та  направлено позовів до суду з метою отримання дозволів на стягнення боргу  по 

34 боржниках з сумою боргу до місцевого бюджету 5382,0 тис.грн. Передано 

матеріалів до Господарського суду з метою порушення справ про визнання 

підприємств банкрутами по 7 підприємствах боржниках з сумою боргу – 4228,5 

тис.грн. 

 

2.2. Аналіз законодавчої бази 

 

Програма  розроблена на виконання:    

 Податкового, Бюджетного, Земельного кодексів України,  

 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 «Статуту територіальної громади міста Вінниці»,   

 Стратегії розвитку «Вінниця-2020», затвердженої   рішенням Вінницької 

міської ради від  30.08.2013р. №1405.                 

 

 

 

 

 



ІІІ. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

3.1. Мета програми 

 

Дана Програма сприятиме поглибленню співпраці органу місцевого 

самоврядування та органу Міндоходів, забезпечить  ефективність  обліку платників 

місцевих податків і зборів,  прозорість нарахування та своєчасність сплати коштів 

до бюджету для фінансування витрат, пов’язаних з розвитком міста Вінниці. 

 

3.2. Основні завдання Програми 

 

Основними завданнями Програми є: 

 

- забезпечення повного та своєчасного надходження коштів до місцевого 

бюджету міста, що сприятиме забезпеченню потреб міської громади в розвитку 

інфраструктури міста, матеріального забезпечення здійснення заходів, 

спрямованих на покращення життя мешканців Вінниці;   

- збільшення кількості новостворених суб’єктів господарської діяльності,              

що  позитивним чином впливатиме на подолання проблеми працевлаштування 

населення; 

- зменшення кількості правопорушень у сфері оподаткування, економічних 

злочинів; 

- пришвидшення процедур взяття та зняття з податкового обліку суб’єктів 

господарської діяльності та неприбуткових організацій, що  сприятиме 

забезпеченню економічних та організаційних потреб у таких груп, як: 

 юридичні та фізичні суб’єкти  господарської діяльності; 

 громадські організації; 

 місцева громада; 

 представники бізнесових структур. 

- закріплення партнерських відносин платників податків з Вінницькою ОДПІ, 

покращення рівня роботи з  платниками податків та громадянами міста, 

застосування інноваційних підходів   в  їх обслуговуванні. 

 

                   ІV. ВИКОНАВЦІ ПРОГРАМИ 

Виконавцями Програми є: 

 

-   Вінницька ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області; 

-   Виконавчий комітет міської ради; 

 -  Виконавчі органи міської ради (департаменти та відділи). 

                    V. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

5.1. Удосконалення системи планування (прогнозування) та обліку 

надходжень до бюджету 

5.1.1. Вжиття заходів щодо посилення контролю за повнотою сплати платежів до 

міського бюджету платниками податків шляхом проведення аналізу динаміки 

основних показників їх фінансово-господарської діяльності та виявлення чинників, 



які негативно впливають на стан розрахунків з бюджетом, та виявлення додаткових 

джерел надходження платежів до бюджетів усіх рівнів. 

 

           2014-2020 роки Вінницька ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області,   

Виконавчий комітет Вінницької міської ради 

 

5.1.2. Проведення аналізу динаміки основних показників фінансово-господарської 

діяльності платників податків в галузях, проведення роботи з особами, які мають 

рівень податкового навантаження, нижчий ніж по галузі. Проведення засідань 

робочої групи з заслуховуванням керівників (посадових осіб) підприємств та 

організацій  з наданням пропозицій по вирішенню проблемних питань в роботі. 
 

          2014-2020 роки 

          щоквартально 

Вінницька ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області,    

 
                                                                 

 

5.1.3. Впровадження організаційних заходів із забезпечення дієвого контролю за 

повнотою сплати платежів до місцевого бюджету підприємств, установ, 

організацій, СГД, фізичних осіб.  

 

           2014-2020 роки Вінницька ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області,   

Виконавчий комітет Вінницької міської ради 

 

5.1.4. Організація роботи щодо своєчасності та повноти відшкодування з бюджету 

сум ПДВ платникам податків, які зареєстровані та здійснюють свою діяльність на 

території міста, зокрема на важливості відповідності платників встановленим 

критеріям для  автоматичного режиму  відшкодування ПДВ. На підставі 

економічного аналізу зменшення до мінімуму кількості проведення перевірок 

суб'єктів господарювання з питань правомірності заявлених ними до відшкодування 

з бюджету сум ПДВ. Виявлення проблемних питань стосовно забезпечення 

надходжень та відшкодування з бюджету сум ПДВ. 

 

           2014-2020 роки Вінницька ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області    

 

5.2. Удосконалення системи контрольно-перевірочної роботи 

5.2.1. Подальше удосконалення системи відбору платників для документальних 
перевірок та підвищення якості контрольно-перевірочної роботи, звернення 
особливої уваги на тих суб'єктів господарської діяльності, що постійно зменшують 

платежі до місцевого бюджету та мають по ним заборгованість.  

 

           2014-2020 роки Вінницька ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області    

 



5.2.2. З метою залучення до оподаткування фізичних осіб, що здійснюють торгівлю 

та надають різного роду послуги без відповідної державної реєстрації, 

організувати проведення комплексних попереджувально-профілактичних 

заходів, в першу чергу рейдів, відпрацювань тощо. 

 

           2014-2020 роки Вінницька ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області,   

Виконавчий комітет Вінницької міської ради 

 

 

5.2.3. Здійснити комплекс заходів по забезпеченню дієвого контролю за 

своєчасністю отримання та опрацювання декларацій з ПДВ з метою недопущення 

зволікань при відшкодуванні з бюджету сум ПДВ суб’єктам господарювання, що 

зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території міста, в першу чергу – 

бюджетоутворюючим підприємствам та підприємствам, що перебувають в 

комунальній власності міста. 

 

           2014-2020 роки Вінницька ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області,   

Виконавчий комітет Вінницької міської ради 
 

 

5.2.4. Забезпечити щорічне проведення моніторингу фінансових результатів 

діяльності суб'єктів господарювання, що зареєстровані та здійснюють свою 

діяльність на території міста, визначення економічного потенціалу та 

зростання виробничих потужностей цих суб'єктів, темпів зростання заробітної 

плати працівників, проведення перевірок відповідності середньої заробітної плати 

одного працівника до законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної 

плати, надання інформації виконавчому комітету міської ради стосовно суб’єктів 

господарювання, економічний потенціал яких не відповідає рівню задекларованих 

податків та зборів, в першу чергу до міського бюджету. 
 

           2014-2020 роки Вінницька ОДПІ ГУ Міндоходів  у Вінницькій області,   

Виконавчий комітет Вінницької міської ради 

 

5.2.5. Забезпечити проведення документальних перевірок СГД-юридичних осіб, 

СГД-фізичних осіб, фізичних осіб по податку на доходи фізичних осіб, платі за 

землю, надходження до бюджету донарахованих сум, вжиття заходів щодо 

детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення. 

 

           2014-2020 роки Вінницька ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області,   

Виконавчий комітет Вінницької міської ради 

 
 

 

5.2.6. Взаємодіяти з органами виконавчої влади з питань погашення заборгованості 

із заробітної плати та розрахунків із бюджетом по податку та збору на доходи 



фізичних осіб, платі за землю. 

 

           2014-2020 роки Вінницька ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області,   

Виконавчий комітет Вінницької міської ради 

 

5.2.7. Забезпечити систематичне проведення контрольних зустрічних звірок щодо 

суб'єктів господарювання, які сплачують плату за землю, за використання надр 

та збір за геологорозвідувальні роботи. 

 

           2014-2020 роки Вінницька ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області,   

Виконавчий комітет Вінницької міської ради 

5.2.8. Проведення звірок з Департаментом комунальних ресурсів Вінницької 

міської ради на предмет відповідності до даних державного земельного кадастру 

задекларованих площ земельних ділянок, що знаходяться у власності або 

користуванні. 

 

           2014-2020 роки Вінницька ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області,   

Виконавчий комітет Вінницької міської ради 

5.2.9. Продовжити практику взаємодії з органами місцевого самоврядування щодо 

повноти обліку фізичних осіб-платників плати за землю, повноти та своєчасності 

сплати її до бюджету.  

 

           2014-2020 роки Вінницька ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області,   

Виконавчий комітет Вінницької міської ради 

5.2.10. Готувати необхідні матеріали та забезпечувати участь представників 

Вінницької ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області на засіданнях робочих груп 

з питань координації дій органів податкової служби  і 

владних структур по забезпеченню надходжень податків, зборів (обов'язкових 

платежів) до бюджетів у повному обсязі та зменшення податкового боргу по 

податкам та зборам до міського бюджету. Використовувати всі передбачені чинним 

законодавством важелі впливу до тих платників податків, які ухиляються або 

мінімізують їх сплату. 

 

           2014-2020 роки Вінницька ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області,   

Виконавчий комітет Вінницької міської ради 

5.2.11.Проводити заходи щодо залучення до сплати податків та зборів до міського 

бюджету суб'єктів господарської діяльності, які ухиляються від їх сплати, не 

звітують або перебувають  в розшуку. 

 



           2014-2020 роки Вінницька ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області    

 

 

5.3. Профілактика та боротьба зі злочинністю у сфері оподаткування 

5.3.1. Забезпечення виявлення та припинення підпільного виробництва 

фальсифікованих алкогольних напоїв, що становлять загрозу життю і здоров'ю 

людей. 
 

2014-2020 роки    Оперативне управління Вінницької ОДПІ ГУ 

Міндоходів у Вінницькій області 

 

5.3.2. Протидія маніпулюванням з ПДВ (у т.ч. у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності), незаконному виведенню коштів в офшори в країни з пільговим 

оподаткуванням. 

 

2014-2020 роки    Оперативне управління Вінницької ОДПІ ГУ 

Міндоходів у Вінницькій області 
 

 

5.3.3. Відпрацювання підприємств реального сектору економіки – користувачів 

послуг «конвертаційних» центрів. 

 

2014-2020 роки    Оперативне управління Вінницької ОДПІ ГУ 

Міндоходів у Вінницькій області 
 

5.3.4. Протидія розкраданню бюджетних коштів та їх легалізації. 

 

2014-2020 роки    Оперативне управління Вінницької ОДПІ ГУ 

Міндоходів у Вінницькій області 

 

5.3.5. Протидія  податковим злочинам із використанням високих інформаційних технологій.   

 

2014-2020 роки    Оперативне управління Вінницької ОДПІ ГУ 

Міндоходів у Вінницькій області 

 

5.4.  Забезпечення погашення податкових зобов'язань 

 

5.4.1. Розгляд пропозицій підприємств і організацій щодо розстрочення сплати 

податкових зобов'язань та підготовка відповідних рішень згідно з вимогами 

податкового законодавства. Здійснення контролю за виконанням умов договорів 

розстрочення. 

 

           2014-2020 роки Вінницька ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області    
 

5.4.2.  Вжиття заходів стосовно удосконалення роботи з виявлення, оцінки, 

збереження і реалізації безхазяйного майна та майна, що перебуває в податковій 

заставі. 

 



           2014-2020 роки Вінницька ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області    

5.4.3. Організація роботи із погашення заборгованості з податків та зборів до 

міського бюджету, в тому числі шляхом залучення дебіторської заборгованості 

платників податків. Надання виконавчому комітету міської ради інформації 

стосовно проведеної роботи та її результатів в розрізі суб’єктів господарювання  – 

боржників. 

 

           2014-2020 роки Вінницька ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області    

 

5.5. Впровадження сучасних інформаційних технологій в оподаткуванні та 

удосконаленні роботи з платниками податків 

 
  5.5.1. Організувати всебічне інформування та роз'яснення платникам податків та 

громадянам нових податкових норм в друкованих засобах масової інформації, на 

офіційному сайті міської ради, а також облаштувати телестудію Вінницької ОДПІ 

ГУ Міндоходів у Вінницькій області та запровадити постійний випуск 

інформаційних програм та іншої відеопродукції з питань оподаткування.  

 

           2014-2020 роки Вінницька ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області,   

Виконавчий комітет Вінницької міської ради 

5.5.2. З метою своєчасного та професійного інформування платників про 
зміни в податковому законодавстві, постійно  оновлювати  коло тематичних 
рубрик з вивчення норм податкового законодавства в телепередачах, які готуються 

Вінницькою ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області. 

     2014 -2020 роки Вінницька ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій 

області    

5.5.3. Забезпечити інформування широкого кола платників про зміни в 

податковому законодавстві на ринках, інших місцях масового перебування людей 
з залученням всіх можливих ресурсів. 

      2014 -2020 роки Вінницька ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій 

області    

 

5.5.4. Забезпечити належне проведення в м. Вінниці податкового всеобучу шляхом 

організації семінарів, круглих столів, брифінгів за участю керівників та 

бухгалтерських працівників підприємств, установ та організацій.  

 

 

           2014-2020 роки Вінницька ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області,   

Виконавчий комітет Вінницької міської ради 



5.5.5. Обладнати в Вінницькій ОДПІ ГУ Міндоходів Вінницької області 

громадську приймальну та забезпечити її належну роботу для роз'яснення 

податкового законодавства, особистого прийому платників податків та громадян 

посадовими особами Вінницької ОДПІ ГУ Міндоходів Вінницької області, вжиття 

заходів щодо своєчасного та якісного розгляду їх звернень. 

 

           2014-2020 роки Вінницька ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області,   

Виконавчий комітет Вінницької міської ради 

5.5.6. З метою підвищення податкової культури населення м. Вінниці, виховання 

платників щодо добровільної сплати податків, пропаганди та вивчення основ 

податкового законодавства молоддю, щорічно проводити в навчальних закладах 

місячники податкових знань, огляди-конкурси на кращий твір (реферат) з 

податкової тематики, вікторини, брейн-ринги, ділові ігри, інші заходи. 

 

           2014-2020 роки Вінницька ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області    

 

5.5.7. Щорічне проведення моніторингу діяльності органів державної податкової 

служби шляхом опитування населення та висвітлення його результатів в 

друкованих засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради з 

відповідними заходами та пропозиціями. 

 

           2014-2020 роки Вінницька ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області,   

Виконавчий комітет Вінницької міської ради 

 

        5.6.  Робота  з   кадрами,  зміцнення     матеріально-технічної  бази Вінницької                                      

ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області 

 

5.6.1. Здійснити  комплекс організаційних заходів щодо удосконалення роботи з 

кадрами, в першу чергу по забезпеченню належної їх підготовки, перепідготовки, 

створенню дієвого кадрового резерву, розстановці, а саме: гостро реагувати на факти 

зловживань, корупційні діяння, інші правопорушення з боку працівників 

податкової служби. Комплектувати посади державних службовців відповідно до 

вимог законів «Про державну службу», КЗпП України, антикорупційного 

законодавства.  
       

           2014-2020 роки Вінницька ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області,   

Виконавчий комітет Вінницької міської ради 

5.6.2. Організація роботи та проведення  навчання з підвищення  кваліфікації 

працівників у підвідомчих закладах післядипломної освіти. 

 

           2014-2020 роки Вінницька ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області, 

 



 

5.6.3. Щорічно в міському бюджеті на відповідний рік передбачати кошти на 

фінансування заходів Програми, згідно з додатком до даної Програми, а саме на:  

 

5.6.3.1. Удосконалення та підвищення технічного рівня єдиної інформаційної та 

комп'ютерної мережі, матеріально-технічного забезпечення Вінницької ОДПІ ГУ 

Міндоходів у Вінницькій області, придбання комп'ютерної  та офісної техніки. 

 

           2014-2020 роки Вінницька ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області,   

Виконавчий комітет Вінницької міської ради 

5.6.3.2. Створення нових технологій податкової діяльності, які базуватимуться на 

використанні сучасної комп'ютерної техніки для створення бази, яка дозволить 

систематично і широко використовувати внутрішню і зовнішню інформацію для 

планування і виконання функцій щодо контролю за сплатою податків і зборів, 

аудиту, ефективної боротьби з ухиленнями від сплати податків і скорочення 

розмірів тіньової економіки. 

 

           2014-2020 роки Вінницька ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області 

 

 

5.6.3.3. Забезпечення комфортних умов для платників податків при отриманні ними 

консультаційних та адміністративних послуг, здачі податкової звітності, надання 

пропозицій з питань діяльності податкової служби, уникнення черг   -  облаштувати 

ЦОП та громадську приймальню   сучасною вентиляційною системою, 

додатковими кондиціонерами, тепловою завісою, системою керування 

електронною чергою відвідувачів та кулерами з питною водою.  Провести 

благоустрій прилеглої території.    

 

           2014-2020  роки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Вінницька ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області,   

Виконавчий комітет Вінницької міської ради 

 

5.6.3.4. Підтримання адміністративної будівлі Вінницької ОДПІ ГУ Міндоходів у 

Вінницькій області в належному технічному стані, унеможливлення виникнення 

аварійних ситуацій, які можуть вплинути на якість надання платникам податків 

адміністративних та консультативних послуг провести її ремонт та обладнати 

належними засобами пожежегасіння (вогнегасниками та пожежними рукавами). 

 

           2014-2020 роки Вінницька ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області,   

Виконавчий комітет Вінницької міської ради 

 

5.6.3.5. Оформлення приміщень для відвідування платниками податків обладнати 

адмінприміщення Вінницької ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області 

відповідною державною символікою та логотипами. 

 



           2015 рік  Вінницька ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області,   

Виконавчий комітет Вінницької міської ради 

Вінницька ОДПІ ГУ Міндоходів Вінницької області, 

Виконком міської ради    

 

5.6.3.6. Підвищення якості обслуговування платників податків забезпечити 

адмінприміщення Вінницької ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області 

необхідними меблями. 

 

           2015-2020 роки Вінницька ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області,   

Виконавчий комітет Вінницької міської ради 

 

 

5.6.3.7. Доукомплектування перилами електронного турнікету з метою контролю 

виходу на роботу працівників та раціонального витрачання робочого часу в 

Вінницькій ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області. 

 

           2015 рік           Вінницька ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області, 

                        Виконавчий комітет Вінницької міської ради 

 

5.6.3.8. З метою якісного проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи  з 

платниками податків здійснити закупівлю: відповідного студійного 

мультимедійного  устаткування та іншого обладнання; необхідної канцелярської 

продукції для своєчасної  взаємодії з платниками податків, зокрема конвертів з 

марками, паперу, штемпельної фарби; забезпечити виготовлення канцтоварів з 

логотипами в якості подарунків при зустрічі з платниками, проведенні круглих 

столів; друкованої продукції для платників по роз’ясненню норм         податкового 

законодавства. 

 

 

           2015-2020 роки Вінницька ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області,   

Виконавчий комітет Вінницької міської ради 

 

 

VI. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

 

Очікуваними результатами реалізації Програми є: 

 розвиток партнерських відносин  з громадянами та бізнесом, зменшення 

адміністративного навантаження на них; 

 розвиток наявних та впровадження інноваційних  електронних сервісів для 

громадян та бізнесу, а також  підвищення рівня надання послуг; 

 впровадження найкращих практик у сфері валютного контролю; 

 впровадження ефективних методів протидії корупції; 

 підвищення ефективності методів протидії мінімізації сплати податків. 

 

 



VII. ЗВ’ЯЗОК ЗІ СТРАТЕГІЄЮ РОЗВИТКУ «ВІННИЦЯ-2020» 

 

Стратегічний пріоритет 1 «Формування сильної місцевої громади» Стратегії 

розвитку «Вінниця-2020» передбачає розвиток активної місцевої громади та 

активну участь усіх мешканців в розбудові Вінниці як сучасного, комфортного 

європейського міста. 

 Ціль 2 «Лідерство Вінниці у підвищенні ефективності та дієвості місцевого 

самоврядування» та Ціль 3 «Розвиток адміністративних та соціальних послуг, 

орієнтованих на громадян» Стратегічного пріоритету 1                                                   

передбачають проведення заходів, спрямованих на зростання обсягів інвестицій у 

різні сфери міського  розвитку, вдосконалення системи надання адміністративних 

послуг,   приділяючи головну увагу потребам людей і громади. 

 Таким чином, запровадження даної Програми цілком відповідає стратегічним 

пріоритетам і цілям Стратегії розвитку «Вінниця-2020» і дасть можливість 

ефективно вирішувати значну кількість місцевих проблем, зокрема,   у сфері 

наповнення міського бюджету. 

 

 

VIII. ВПРОВАДЖЕННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ПЕРЕГЛЯД ПРОГРАМИ 

 

Виконання Програми  здійснюється шляхом  реалізації її   заходів і завдань.  

Вінницька ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області спільно з виконавчими 

органами міської ради забезпечуватимуть реалізацію даної Програми в повному 

обсязі та у визначені терміни. 

 Внесення змін до Програми  здійснюватиметься за процедурою внесення змін 

до місцевих нормативних актів. 

 Узагальнення матеріалів від виконавців Програми здійснює департамент 

фінансів міської ради в термін до  2 лютого року, наступного за звітним. 

Звіт про виконання Програми щорічно виноситься на розгляд виконавчого 

комітету міської ради  з подальшим схваленням міською радою одночасно з 

пропозиціями щодо внесення змін та коригувань. 

Крім того, з метою забезпечення контролю  за досягненням  поставлених 

цілей визначено перелік індикаторів ефективності реалізації Програми. Для 

визначення необхідності коригування  документу щорічно  проводитиметься аналіз 

ефективності дії Програми, виходячи  з фактичних показників індикаторів .   

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення 

виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним 

законодавством України. 

 

     Основні індикатори ефективності реалізації Програми :    

                                                                                                                                                     

 вдосконалення системи планування (прогнозування) та обліку надходжень до 

міського бюджету  

 

 

 

 

 



(тис.грн.) 

Податки 
Очікувані 

надходження 
на  2014 рік  

Очікувані 

надходження 
на  2015 рік  

Очікувані 

надходження 
на  2016 рік  

Очікуванні 

надходження 
на  2017 рік  

Очікуванні 

надходження 
на  2018 рік  

Очікувані 
надходженн

я на  2019 

рік 

Очікувані 

надходження 
на  2020 рік  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доходи загального фонду  

Податок та збір на  

доходи фізичних осіб 
403 776,1 425 000,0 426 000,0 427 000,0 428 000,0 429 000,0 430 000,0 

Податок на прибуток 

підприємств та 

фінансових установ 

комунальної власності 

(міста або району, в 

тому числі авансові 

внески з податку на 

прибуток 

підприємств)  

1 850,0 1 948,0 1 965,0 1 984,0 1 998,0 2 040,0 2 095,0 

Плата за землю 109 876,8 111 400,0 113 300,0 115 259,0 117 505,0 120 429,0 123 401,0 

Туристичний збір  135,0 148,0 155,0 170,0 179,0 188,0 200,0 

Збір за провадження 

деяких видів 

підприємницької 

діяльності  

7 660,0 7 889,0 8 115,0 8 344,0 8 575,0 8 807,0 9 035,0 

Частина чистого 

прибутку (доходу) 

комунальних унітарних 

підприємств та їх 

об’єднань , що 

вилучається до 

відповідного місцевого 

бюджету) 

400,0 415,0 422,0 438,0 444,0 454,0 480,0 

Інші надходження (за 

актами перевірок) 
1 290,0 1 300,0 1 420,0 1 480,0 1 600,0 1 680,0 1 800,0 

ВСЬОГО до 

Загального фонду 

міського бюджету 

524 987,9 548 100,0 551 377,0 554 675,0 558 301,0 562 598,0 567 011,0 

Доходи спеціального фонду 

Збір за першу 

реєстрацію 

транспортного засобу  

3 500,0 3 550,0 3 700,0 4 000,0 4 500,0 5 000,0 6 000,0 

Податок на нерухоме 

майно відмінне від 

земельної ділянки 

175,0 180,0 185,0 210,0 230,0 250,0 300,0 

 Збір за провадження 

торговельної 

діяльності 

нафтопродуктами, 

скрапленим та 

стиснутим газом на 

стаціонарних, 

малогабаритних і 

пересувних 

автозаправних 

станціях, заправних 

пунктах  

220,0 230,0 240,0 250,0 270,0 300,0 320,0 

Єдиний податок  120 000,0 120 500,0 121 000,0 121 800,0 122 400,0 123 100,0 123 900,0 

Екологічний податок  1 220,0 507,6 525,0 540,0 555,0 571,0 590,0 

ВСЬОГО до 

Спеціального фонду 

міського бюджету 

125 115,0 124 967,6 125 650,0 126 800,0 127 955,0 129 221,0 131 110,0 

РАЗОМ надходжень 

до міського бюджету 
650 102,9 673 067,6 677 027,0 681 475,0 686 256,0 691 819,0 698 121,0 

 

 



 забезпечення   надходжень до міського бюджету в результаті заходів, 

спрямованих на погашення податкової заборгованості, реалізації безхазяйного 

майна та майна, що перебуває в податковій заставі 

  

 

 впровадження сучасних інформаційних технологій в оподаткуванні та 

удосконалення роботи з платниками податків  

 

 

 

 

 

 

 

Роки Надходження до 

місцевого  бюджету в      

результаті заходів, 

спрямованих на 

погашення податкової    

заборгованості 

 

Надходження до  місцевого  

бюджету в результаті 

заходів, спрямованих на 

реалізацію безхазяйного 

майна 

Надходження до            

місцевого бюджету в 

результаті заходів, 

спрямованих на  реалізацію 

майна, що 

перебуває в податковій 

заставі 

Разом надходжень 

 

  2014 5 560 тис. грн. 10,0 тис.грн. 30 тис.грн. 5 600,0 тис.грн. 

  2015 5 610 тис. грн. 10,0 тис.грн. 30 тис.грн. 5 650,0 тис.грн. 

  2016 5 709 тис. грн. 10,0 тис.грн. 31 тис.грн. 5 750,0 тис.грн. 

  2017 5 758 тис. грн. 10,0 тис.грн. 32 тис.грн. 5 800,0 тис.грн. 

  2018 5 857 тис. грн.  10,0 тис.грн. 33 тис.грн. 5 900,0 тис.грн. 

  2019 5 956 тис. грн. 10,0 тис.грн. 34 тис.грн. 6 000,0 тис.грн. 

  2020 6 006 тис. грн. 10,0 тис.грн. 34 тис.грн. 6 050,0 тис.грн. 

                

Роки  

Кількість розміщених в засобах масової інформації матеріалів роз’яснювального 

характеру з метою  широкого інформування  громадськості та платників податків  щодо 

застосування податкового законодавства  та підвищення податкової культури населення. 

 

  2014 1500 

  2015 1550 

  2016 1630 

  2017 1700 

  2018 1800 

  2019 1900 

  2020 2000 

                

Роки  

Кількість платників податків, які подаватимуть податкову звітність в 

електронному вигляді та будуть економити свій робочий час внаслідок розробки  

відповідного програмного забезпечення. 

 

  2014 9100 

  2015 9300 

  2016 9500 

  2017 9700 

  2018 9900 

  2019 10100 

  2020 10300 



 робота  з   кадрами,  зміцнення     матеріально-технічної  бази Вінницької 

ОДПІ ГУ Міндоходів Вінницької області: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                

Роки  

Кількість проведення за допомогою Інтернету дистанційних навчання з 

підвищення  кваліфікації працівників. 

 

  2014 25 

  2015 27 

  2016 31 

  2017 34 

  2018 36 

  2019 42 

  2020 49 



 

Додаток до Комплексної програми Вінницької 

міської ради, Вінницької ОДПІ ГУ Міндоходів у 

Вінницькій області, виконкому, департаментів і 

відділів міської ради по контролю за дотриманням  

зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету 

підприємств, установ, організацій, СГД, фізичних 

осіб на 2014-2020 роки з метою по забезпеченню 

реалізації Стратегії розвитку «Вінниця-2020» в 

частині здійснення контролю 

 

№ 

п/п 
Найменування заходу 

Обсяг фінансування 

 (грн.) 

2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

1 

Проведення  поточного та капітального 

ремонту адмінбудівлі  (ремонт  насосної 

станції, системи водопостачання та даху 

адміністративної будівлі, заміна 

електрокабелю)   

138 995 102 000 130 000 33 000 90 000 78 000 58 000 

2 

Закупівля необхідної офісної та 

комп’ютерної техніки, а саме: керованих 

комутаторів, акумуляторів, 

персональних комп’ютерів, сканерів, 

лазерних принтерів, ліцензійних 

Windows 7, плат, патч-кордів, мережевих 

фільтрів, USB кабелю, комутаційних 

центрів, маршрутизаторів, ламінаторів, 

серверів, ксероксів, блоків 

безперебійного живлення 

101 005 120 000 185 000 235 000 218 000 230 000 250 000 

3 

Закупівля меблів для забезпечення 

комфортних умов для прийому платників 

податків 
 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

4 
Придбання вогнегасників та пожежних 

рукавів    50 826      

5 

Закупівля студійного мультимедійного 

устаткування та обладнання для 

проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи, а саме: 

телевізорів для різних залів, відеокамер, 

студійних комп’ютерів для монтажу, 

ноутбуків, накамерного світла, зарядних 

пристроїв, мережевих фільтрів, систем 

інтерактивних муль-тимедійних 

комплексів, радіо-мікрофонних 

установок, акумуляторів для цифрової 

техніки 

 30 000 28 000 30 000 25 000 20 000 25 000 

6 Благоустрій прилеглої території   20 000 20 000 70 000 15 000 15 000 20 000 

7 

Облаштування ЦОП а саме:  

вентиляційною системою, 

кондиціонерами та тепловою завісою, 

системою керування електронною 

чергою відвідувачів, доукомплектування 

електронного турнікету 

60 000 113 000      

8 

Придбання канцелярських та 

господарських товарів для якісного 

проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи та 

обслуговування платників податків,  

забезпечення адмінприміщення та залів 

ЦОП державною символікою та 

логотипами 

 134 174 207 000 202 000 222 000 227 000 217 000 

 Разом по усім заходам 300 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 

 

     Секретар міської ради        С.Моргунов   
 



 

Вінницька ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області  

Шагінян Ольга Миколаївна 

Начальник відділу організації діяльності та контролю виконання документів                  

     
 


