
                                                                                                                                                         Додаток 1 

Рішення виконкому  

від  22.03.2022 року  № 33 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

 щодо наповнення бюджету міської територіальної громади  

у 2022 році  

                                                                                                                                                                                              

№ 

п/п 
Заходи 

Термін 

виконан

ня 

заходів 

Виконавці 

План 

додаткових 

надходжень 

тис. грн. 

У тому числі: 

І кв. ІІ кв. ІІІ кв. IV кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Проводити  інформаційно-

роз’яснювальну роботу серед 

населення через засоби масової 

інформації щодо соціального значення 

легалізації праці та заробітної плати, 

обовязкового декларування доходів і 

сплати податків 

Протягом 

року 

Деражнянська ДПІ ГУ ДПС у 

Хмельницькій області, 

структурні підрозділи міської 

ради 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Вжити заходів щодо сплати податку на 

доходи фізичних осіб до бюджету МТГ 

за місцезнаходженням філії(іншого 

відокремленого підрозділу) 

Протягом 

року 

Деражнянська ДПІ ГУ ДПС у 

Хмельницькій області, 

структурні підрозділи міської 

ради  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Встановити дієвий контроль за 

дотриманням норм законодавства 

суб’єктами господарювання стосовно 

повного та своєчасного проведення 

розрахунків з власниками земельних 

ділянок сільськогосподарського 

призначення , земель часток (паїв)  і 

відповідного перерахування до  

бюджету МТГ податку на доходи 

фізичних осіб 

Протягом 

року 

Деражнянська ДПІ ГУ ДПС у 

Хмельницькій області, 

структурні підрозділи міської 

ради  

35,0 5,0 10,0 10,0 10,0 



 2 
4 Провести інвентаризацію діючих 

договорів оренди земельних ділянок 

щодо відповідності ставок орендної 

плати вимогам Податкового кодексу 

України і ринковим умовам та, за 

необхідності, укладання додаткових 

угод про збільшення розміру орендної 

плати за землю 

Протягом 

року 

Структурні підрозділи міської 

ради 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Забезпечити надходження плати за 

землю до бюджету МТГ у повному 

обсязі. Провести інвентаризацію 

землекористувачів, які використовують 

земельні ділянки на території громади 

без правовстановлюючих документів 

та розглянути питання щодо усунення 

порушень земельного законодавства та 

оформлення такими користувачами 

права користування землею 

Протягом 

року 

Деражнянська ДПІ ГУ ДПС у 

Хмельницькій області, 

структурні підрозділи міської 

ради  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

6 Активізувати роботу по інвентаризації 

договорів оренди земель водного 

фонду з метою укладення договорів 

оренди водних об’єктів відповідно до 

Закону України «Про аквакультуру», 

Водного кодексу України 

Протягом 

року 

Відділ земельних відносин та 

екології 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

7 Переглянути ставки по місцевих 

податках та зборах з урахуванням норм 

Податкового кодексу України, а також 

проаналізувати доцільність надання 

пільг зі сплати місцевих податків та 

зборів (обов’язкових платежів) 

Протягом 

року 

Структурні підрозділи міської 

ради  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 3 
8 Забезпечити підвищення ефективності 

використання майна підприємств, що 

належить до комунальної власності 

громади. Посилити контроль за 

повнотою та своєчасною сплатою 

платежів за оренду (суборенду) майна 

комунальної власності. Активізувати 

претензійну роботу до неплатників  

Протягом 

року 

Структурні підрозділи міської 

ради  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 Забезпечити ефективну роботу щодо 

погашення наявного та недопущення 

утворення нового податкового боргу зі 

сплати податків і зборів до бюджету 

МТГ шляхом проведення усього 

комплексу дієвих заходів 

Протягом 

року 

Деражнянська ДПІ ГУ ДПС у 

Хмельницькій області, 

структурні підрозділи міської 

ради 

285,0 50,0 50,0 100,0 85,0 

РАЗОМ:  320,0 55,0 60,0 110,0 

 

95,0 

 

 

 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів влади                                                                                                             Олексій БЕДНАРСЬКИЙ                                        

 
 

 


