
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

22.12.2017                                                                                   №7/40-1767
м. Лиман

Про затвердження Програми 

зміцнення матеріально-технічної бази

Лиманського відділення Слов’янської

об’єднаної державної податкової 

інспекції Головного Управління 

Державної фіскальної служби у 

Донецькій області на 2018 рік

З  метою  забезпечення  фінансування  у  2018  році  заходів,  пов’язаних  із

зміцненням  матеріально-технічної  бази  Лиманського  відділення  Слов’янської

об’єднаної  державної  податкової  інспекції  Головного  Управління  Державної

фіскальної служби у Донецькій області,  керуючись ст. 85, 91 Бюджетного кодексу

України, п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити  Програму  зміцнення  матеріально-технічної  бази  Лиманського

відділення  Слов’янської  об’єднаної  державної  податкової  інспекції

Головного Управління Державної фіскальної служби у Донецькій області на

2018 рік (додається) 

2. Фінансовому управлінню міської ради (Пилипенко) профінансувати заходи,

вказані  в  Програмі,  за  рахунок  вільних  залишків  бюджетних  коштів  або

перевиконання  доходної  частини  бюджету  Лиманської  об’єднаної

територіальної громади

3. Рішення  Лиманської  міської  ради  від  16.02.2017 №  7/24-1074  “Про

затвердження  Програми  зміцнення  матеріально-технічної  бази

Краснолиманського  відділення  Слов’янської  ОДПІ  на  2017  рік”,  від

22.06.2017  № 7/30-1366  “Про  внесення  змін  до  рішення  міської  ради  від

16.02.2017 №  7/24-1074 “Про  затвердження  Програми  зміцнення

матеріально-технічної  бази  Краснолиманського  відділення  Слов’янської

ОДПІ на 2017 рік ” та затвердження в новій редакції” вважати такими, що

втратили чинність

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради

з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку,

інвестиційної діяльності та регуляторної політики (Коломацький) та першого

заступника міського голови Драч Ю.А.

Міський голова П.Ф. Цимідан



Додаток 

до рішення

Лиманської  міської

ради

від________

№_________

ПРОГРАМА
зміцнення матеріально-технічної бази Лиманського відділення Слов’янської

об’єднаної державної податкової інспекції Головного Управління Державної
фіскальної служби у Донецькій області на 2018 рік

П А С П О Р Т
(загальна характеристика Програми)

Ініціатор: Лиманське відділення Слов'янської об’єднаної 

державної податкової інспекції Головного 

Управління Державної фіскальної служби у 

Донецькій області,

Дата, номер і назва 
розпорядчого документу 
міської ради

Рішення  Лиманської міської ради від                          

№

Розробник Лиманське відділення Слов'янської об’єднаної 

державної податкової інспекції Головного 

Управління Державної фіскальної служби у 

Донецькій області

Відповідальні  виконавці  
Програми

Лиманське відділення Слов'янської об’єднаної 

державної податкової інспекції Головного 

Управління Державної фіскальної служби у 

Донецькій області,

Лиманська міська рада,

Строк виконання 2018 рік

Загальний обсяг фінансових 
ресурсів для реалізації 
Програми  

Фінансування Програми здійснюється за рахунок 

вільних залишків бюджетних коштів або 

перевиконання доходної частини бюджету 

Лиманської об’єднаної територіальної громади та 

становить 153,00  тис.грн



5. Загальні положення
Політика  Президента  та  Уряду  України  щодо  розвитку  держави  та

громадського  суспільства  базується  на  прозорих  економічних  відносинах,  що

затверджуються на засадах ведення господарської діяльності та сплати податків і

зборів кожним суб’єктом господарської діяльності в комфортних умовах. 

Програму  зміцнення  матеріально-технічної  бази  Лиманського  відділення

Слов’янської об’єднаної державної податкової інспекції (далі - ОДПІ) Головного

Управління Державної фіскальної служби у Донецькій області (далі – Програма) на

2018 рік розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в

Україні», «Про адміністративні послуги», ст. 91 Бюджетного кодексу України та

Податкового  кодексу  України,  з  метою  реалізації  державної  політики  щодо

створення комфортних умов платникам податків,  спрощення процедури надання

послуг та відповідно зменшення часу та вартості виконання платниками податків

податкових зобов’язань, підвищення рівня добровільної сплати податків. 

Одним із напрямків реалізації Програми є розвиток партнерських відносини з

бізнесом шляхом  вдосконалення  клієнтоорінтованої  системи  обслуговування,  в

тому числі – поліпшення якості надання послуг та приймання податкової звітності

в електронному вигляді.

Основним  завданням  Програми  є  збільшення  доходної  частини  бюджету

Лиманської об’єднаної громади у 2018 році.

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
На  сьогодні  перед  органами  податкової  служби  постають  задачі  щодо

кардинального змінення системи  взаємовідносин між державою та бізнесом.

З метою забезпечення виконання вимог Закону України від 06 вересня 2012

року №5203-VI «Про адміністративні послуги» (зі змінами та доповненнями) при

Лиманському  відділенні  Слов’янської  ОДПІ  створено  Центр  обслуговування

платників  (далі  –  ЦОП)  для  надання  послуг  і  сервісів  фізичним та  юридичним

особам, які звертаються за отриманням таких послуг.

У  приміщені  ЦОПу  суб’єктам  звернень  надаються  наступні  послуги:

адміністративні;  прийом  та  реєстрація  вхідної  кореспонденції;  приймання

звітності, поданої на паперових та магнітних носіях; усні консультації; доступ до

електронних сервісів;  доступ для роботи запитувачів із  документами що містять

публічну  інформацію;  попередній  запис  громадян  на  особистий  прийом;

здійснюється сервісне обслуговування платників податків: видача карток платника

податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний

номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб —

платників  податків;  реєстрація  РРО,  книг  обліку  розрахункових  операцій,

розрахункових книжок; внесення установи (організації) до Реєстру неприбуткових

організацій  та  установ;  реєстрація  платника  єдиного  податку,  надання  витягу  з

реєстру платників єдиного податку; підтвердження статусу податкового резидента

України; засвідчення довідки про проведення декларування валютних цінностей,

доходів  та  майна,  що  належать  резиденту  України  і  знаходяться  за  її  межами;

супутні послуги.



Так, за 10 місяців 2017 року до ЦОП Лиманського відділення Слов’янської

ОДПІ надійшло 39815 звернень, з них 5094 - адміністративні послуги.

Найбільш запитуваними є:

- послуги з видачі реєстраційного номера облікової картки платника - 3189

послуг,  також  звертаються  з  метою  отримати  відмітку  в  паспорті  громадянина

України про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером

паспорта - 26 послуг;

- реєстрація книг обліку розрахункових операцій - 277 послуг;

- реєстрація книг обліку доходів і витрат платникам єдиного податку -190

послуги;

- реєстрація платників єдиного податку – 94 послуг;

- надання витягів з реєстру єдиного податку – 297 послуг;

- прийом кореспонденції – 4306 послуг;

- прийом звітності – 25949 послуг.  

В  основу  стратегії  діяльності  інспекції  закладені  якісно  нові  відносини  з

платниками  податків.  Саме  швидкість  обслуговування,  ввічливість,  запобігання

виникнення можливих ризиків несвоєчасного та неякісного прийняття податкової

звітності  і  надання  адміністративних  послуг  має  бути  основними  стандартами

роботи ЦОП.

Для  оперативного  вирішення  завдань  щодо  надання  реєстраційних  даних

платників  податків,  даних  податкової  звітності  та  платежів,  інформації  по

особовим рахункам; для забезпечення доступу на будь-якому рівні органів ДФС до

коректної  та  достовірної  інформації,  яка  використовується  для  моніторингу,

аналізу  та  оперативного  прийняття  управлінських  рішень  в  податкових  органах

введено автоматичну систему «Податковий блок» (далі – Система). Комп'ютерна

техніка,  яка знаходиться  на  обліку,  не  спроможна забезпечити  функціонування

сучасного централізованого програмного забезпечення такого як функціонування

системи  моніторингу  відповідності  податкових  накладних/розрахунків

коригування критеріям оцінки ступеня ризиків (СМ КОР), «Податковий блок» та

«Управління документами», яке вимагає для роботи наявність сучасної оргтехніки.

Для коректного функціонування вищезазначеного програмного забезпечення

комп’ютерна  техніка  повинна  задовольняти  наступним  мінімальним

характеристикам: 

- персональний  комп’ютер  користувача  повинен  мати  обсяг  вільної

оперативної пам’яті не менше 1024 МБ,

- частота центрального процесору не менше 2 GHz;

- налаштування роздільної здатності монітору та відеокарти комп’ютера

користувача повинні мати 1280*1024 пікселів;

- пропускна здатність корпоративної мережі не менше ніж 2 Мбіт/с до

серверного  обладнання  Системи  (серверів  Системи  центрального,  обласного  чи

районного рівня).

Проблеми, на розв’язання якої спрямована програма:
• Низький  технічний  рівень  для  належної  комп‘ютерної  обробки  податкової

звітності  в  електронному  вигляді,  в  т.ч.  по  е-mail та  надання  адміністративних

послуг платникам податків;



• Недостатнє матеріальне забезпечення Центру обслуговування платників,  що

впливає на якість їх обслуговування. 

3. Мета програми

З  метою  підвищення  ефективності  надання  послуг  громадянам  і  бізнесу,

створення комфортних умов платникам податків та належного їх обслуговування і

розроблена  програма  зміцнення  матеріально-технічної  бази  Лиманського

відділення Слов’янської ОДПІ. 

Оновлення технічної бази сприятиме вивільненню часу, який витрачається

на обробку та формування необхідної інформації при роботі на застарілих ПК,  що

в свою чергу дасть можливість: забезпечити уникнення черг, підвищити швидкість

та  якість  надання  послуг  платникам  податків  та  громадянам,  володіти  більше

інформацією стосовно діяльності платників податків, а це в свою чергу забезпечить

додаткові  надходження  до  бюджету  Лиманської  ОТГ,  буде  сприяти  розвитку

підприємництва нашого регіону та підйому місцевої економіки.

4. Шляхи і способи розв’язання проблеми

1.  Забезпечення  Лиманського  відділення  Слов’янської  ОДПІ  додатковими

комп’ютерами та багатофункціональними пристроями з метою підвищення рівня

обслуговування платників податків та громадян.

5. Оцінка ефективності

 Виконання Програми надає можливість:

 -  реалізувати  єдину  державну  політику  на  території,  яка  обслуговується

Лиманським відділенням Слов’янської ОДПІ;

- підвищити правову податкову грамотність, інформувати платників податків

про їх податкові зобов’язання та надавати консультації та роз’яснення податкового

законодавства; 

-  підвищити  рівень  податкової  культури,  довіри  платників  до  фахівців

Лиманського  відділення  Слов’янської  ОДПІ  і  відповідно  іміджу  податкової

служби;

-  знизити час на обслуговування відвідувачів ЦОПу;

-  забезпечити стабільне і ритмічне наповнення бюджету Лиманської ОТГ;

-   відстежити негативні тенденцій в розрахунках з бюджетом;

-  зростання економіки, створення рівноцінних конкурентних умов;

-  підвищити прозорість  та  контроль  діяльності  органів  Державної  фіскальної

служби за рахунок автоматизації виконуваних процесів і процедур на базі єдиних

методологічних  підходів,  що  дозволить  громадськості  об’єктивно  оцінювати  їх

діяльність;

- знизити об’єм персонального спілкування платників податків з працівниками

органів Державної фіскальної служби за рахунок автоматизації процесу прийому та

обробки  податкової  звітності  та  платежів,  що  дозволить  зменшити  ймовірність

випадків корупції.

 



6. Очікуваний результат і ефективність програми

Підвищення  рівня  культури  сплати  податків,  зборів,  митних  платежів,

єдиного  внеску  на  загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування,

впровадження  ефективних  інструментів  комунікації  з  громадянами  та  бізнесом,

впровадження  нових  та  вдосконалення  наявних  електронних  сервісів

обслуговування, удосконалення системи взаємовідносин між державою, бізнесом

та місцевими органами виконавчої влади.

7. Організація виконання Програми
Організація  виконання  Програми  покладається  на  Лиманське  відділення

Слов’янської  ОДПІ  Головного  Управління  Державної  фіскальної  служби  у

Донецькій області.

Виконавці заходів програми несуть відповідальність за їх якісне та своєчасне

виконання.

Програму  розроблено  Лиманським  відділенням  Слов’янської  ОДПІ  ГУ  ДФС  у

Донецькій області.

Начальник Слов’янської ОДПІ

ГУ ДФС у Донецькій області І.В. Колодій

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц



Додаток

до Програми

затвердженої рішенням

Лиманської міської ради

від___________№_________

Заходи  з виконання Програми

зміцнення матеріально-технічної бази Лиманського відділення Слов’янської об’єднаної державної податкової інспекції Головного Управлін-

ня Державної фіскальної служби у Донецькій області на 2018 рік

№ Зміст заходу

Те-

рмін

ви-

конан-

ня

Орієнтовний обсяг фінансування,

грн.
Дже-

рела

фінан

суван-

ня

Виконавець Очікуваний результат

Всього
в т.ч. за роками

2018 рік

Бюджет

Ли-

мансько

ї ОТГ

Інші

дже-

рела

Бюджет

Ли-

манськ

ої ОТГ

Інші

дже-

рела

1 2 3 4 5 6 7 12 13 14

1

Придбання:

1. INTEL Core i3/4GB/ 500Gb  з 

Монитором 21.5" LG 22MP48A-P– 

6 шт. (19755 за 1 од.)

2018 

рік

118530

-

118530

- Лиманське

відділенням 

Слов’янської 

ОДПІ ГУ 

ДФС  у Доне-

цькій області.

Підвищення рівня культури 

сплати податків, зборів, митних пла-

тежів, єдиного внеску на зага-

льнообов’язкове державне соціальне 

страхування, впровадження ефекти-

вних інструментів комунікації з 

громадянами та бізнесом, 

впровадження нових та вдосконален-

ня наявних електронних сервісів 

обслуговування, удосконалення си-

стеми взаємовідносин між 

державою, бізнесом та місцевими 

органами виконавчої влади.

2 .Багатофункціональний пристрій 

Canon   i-SENSYS MF231 – 5 шт. 

(6894 за 1 од. )

2018

рік

34470

-

34470

-

2.
ВСЬОГО 153000 153000

Начальник Слов’янської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області І.В. Колодій

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц


