
УКРАЇНА
ПЕРЕГІНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Восьме демократичне скликання 
Двадцята (позачергова) сесія

РІШЕННЯ

від 09.02.2022.№417-20/2022 
смт. Перегінське

Про затвердження Програми підтримки 
Рожнятівської ДПІ ГУ Державної податкової 
служби у Івано-Франківській області по 
забезпеченню надходжень до бюджету 
Перегінської селищної ради на 2022 рік

З метою збільшення обсягу надходжень до бюджету Перегінської селищної ради і 
на цій основі забезпечення повного задоволення соціальних потреб,зокрема: створення 
сприятливих умов для розвитку підприємництва, зведення до мінімуму негативного впливу 
на економіку Перегінської ТГ тіньового бізнесу, максимальному поєднанню інтересів 
суб’єктів підприємницької діяльності платників податків з інтересами фіскальної служби, 
надходженню коштів до бюджету на основі добровільного виконання платниками своїх 
податкових зобов’язань, запобіганню злочинам та іншим правопорушенням у сфері 
оподаткування, відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, пункту 3 частини 4 статті 42 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Перегінська селищна рада:

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити Програму підтримки Рожнятівської ДПІ ГУ Державної 
податкової служби в Івано-Франківської області по забезпеченню надходжень до 
бюджету Перегінської селищної ради на 2022 рік згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва (Р. Люльчак).

Селищний голова Ірина ЛЮКЛЯН



Додаток 1
Затверджено рішенням 
двадцятої (позачергової) сесії 
Перегінської селищної ради 
від 09.02.2022.№417-20/2022

ПРОГРАМА 

підтримки Рожнятівської ДПІ Головного управління Державної служби в Івано- 

Франківській області по забезпеченню надходжень податкової до бюджету 

Перегінської селищної ради 

на 2022 рік.

Замовник Програми
Відділ економічного розвитку, 

інвестицій, торгівлі, сільського 
господарства та туризму

Керівник Програми

Перший заступник селищного голови

ПОГОДЖЕНО:

Відділ економічного розвитку, 

інвестицій, торгівлі, сільського 
господарства та туризму

(підпис)

(підпис)

(П.І.Б.)

Фінансовий відділ

Відділ юридичної та кадрової роботи



Додаток 1 
до Програми

Паспорт
Програми підтримки Рожнятівської ДПІ Головного управління Державної 

податкової служби у Івано-Франківській області по забезпеченню 
надходжень до бюджету Перегінської селищної ради 2022 рік

1.
Ініціатор розроблення
програми

Рожнятівська ЛПТ Головного уппавління Лепжавноі 
податкової служби у Івано-Франківської області,

2. Дата, номер і назва 
розпорядчого документа про 
розроблення програми

Податковий кодекс України, Закон України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»

3. Розробник програми
Рожнятівська ЛПТ Головного уппавління Лепжавноі 
податкової служби в Івано-Франківської області

4. Співрозробники програми

Рожнятівська ДПІ Головного управління Державної 
податкової служби в Івано-Франківської області

5. Відповідальний виконавець 
програми

Рожнятівська ДПІ Головного управління Державної 
податкової служби в Івано-Франківської області 
Рожнятівської ДПІ

6. Учасники програми

Рожнятівська ДПІ Головного управління Державної 
податкової служби в Івано-Франківської області

7.
Термін реалізації програми

2022 рік

8.
Обсяги та джерела 
фінансування 20 000 грн.

Джерела 
фінансування

Обсяг 
фінансування, грн.

У тому числі за роками, грн.
2022

Бюджет Перегінської селищної 
ради

20 000 20 000

Начальник відділу економічного розвитку, інвестицій, 
торгівлі, сільського господарства та туризму В. Левицький



1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Програма підтримки Рожнятівської ДПІ Головного управління Державної 
податкової служби в Івано-Франківській області по забезпеченню надходжень до 
бюджету Перегінської селищної ради на 2022 рік (далі - Програма) розроблена 
відповідно до Конституції України, Податкового кодексу України, Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2022 рік», Закону України «Про збір та облік 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України.

Програма являє собою комплекс заходів, які сприятимуть збільшенню 
надходжень до бюджету Перегінської селищної ради і на цій основі, забезпеченню 
повного задоволення соціальних потреб. Зокрема, створенню сприятливих умов для 
розвитку підприємництва, зведенню до мінімуму негативного впливу на економіку 
Перегінської селищної ради тіньового бізнесу, максимальному поєднанню інтересів 
суб’єктів підприємницької діяльності платників податків з інтересами податкової 
служби, надходженню коштів до бюджетів всіх рівнів на основі добровільного 
виконання платниками своїх податкових зобов’язань, запобіганню злочинам та 
іншим правопорушенням у сфері оподаткування.

Необхідність даної програми пов’язана з відсутністю фінансового ресурсу у 
Рожнятівській ДПІ Головного управління Державної податкової служби в Івано- 
Франківської області на покриття прямих витрат для здійснення функцій з 
адміністрування податків (вручення повідомлень, рішень, податкових вимог на 
сплату податків), які сплачуються до бюджету (податок на доходи фізичних осіб, 
плата за землю та орендна плата з юридичних та фізичних осіб, єдиний податок на 
підприємницьку діяльність, податок на нерухоме майно, акцизний податок та ін.), 
оформлення матеріалів для звернення з позовними заявами відповідно вимог ст.95 
Податкового кодексу України стосовно стягнення податкової заборгованості та для 
передачі заяв про визнання боржників банкрутами, вжиття заходів по погашенню 
податкового боргу та заборгованості по єдиному соціальному внеску, наданню 
адміністративних послуг, висвітленню основних напрямків роботи в засобах масової 
інформації, покращенню матеріально-технічного забезпечення.

2. Мета і основні завдання програми.

Програма враховує підтримку належного функціонування технічного обладнання 
Рожнятівської ДПІ, що дозволить систематично і широко використовувати внутрішню та 
зовнішню інформацію для планування і виконання функцій щодо адміністрування податків 
і зборів, аудиту, ефективної боротьби з ухиленнями від сплати і скорочення фактів тіньової 
економіки.

В цілому ж робота по адмініструванню податків та зборів спрямована на забезпечення 
надходжень до бюджету Перегінської селищної ради.

3. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.

Реалізація Програми забезпечить ефективність роботи Рожнятівської ДПІ, що 
збільшить надходження до бюджету Перегінської селищної ради, що дозволить досягти 
основних стратегічних цілей та організації надання послуг.



4.Напрямки 
діяльності та заходи програми.

Напрямки діяльності та заходи програми викладені у додатку до програми.

5. Очікувані результати

Виконання програми дасть змогу:
- створити комфортні умови для платників податків, які обслуговуються на території 
Перегінської селищної ради;
- забезпечити системність та стабільність процесу оподаткування, забезпечити зростання 
доходної частини бюджету Перегінської селищної ради за рахунок ефективної роботи 
Рожнятівської ДПІ ГУ ДПС у Івано-Франківській області;
- скоротити та ліквідувати податковий борг шляхом поліпшення роботи з платниками 
податків, заохочення їх до добровільної сплати;
- формування позитивної громадської думки щодо діяльності органів ДПС;
- підвищити ефективність запобігання порушенням законодавства в сфері оподаткування;
- підвищити оперативність та якість надання адміністративних послуг.

6. Координація та контроль за ходом виконання програми.

Координацію та контроль за виконанням програми здійснює Перегінська 
селищна рада та Рожнятівська ДПІ Головного управління Державної податкової 
служби у Івано-Франківській області.

Начальник відділу економічного розвитку, інвестицій, 
торгівлі, сільського господарства та туризму В. Левицький



Додаток 2 
до Програми

Перелік напрямків, завдань і заходів
Програми підтримки Рожнятівської ДПІ Головного управління Державної 

податкової служби у Івано-Франківській області по забезпеченню надходжень 
до бюджету Перегінської селищної ради 2022 рік

N 
з/п

Назва 
напряму 

діяльності 
(пріоритетні 

завдання)

Перелік заходів 
програми

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування 
(вартість), тис. 

гривень, 
у тому числі:

Очікуваний результат

Всього 2022

1.
Налагоджен 
ня роботи 3 
платниками 
податків

- поточний 
ремонт та 
технічне 
обслуговуванн 
я (заправка 
картриджів) 
комп’ютерної 
техніки 
включаючи 
принтери

-придбання 
конвертів, 
марок,канцеляр 
ських товарів.

20 000 20 000 створення комфортних умов ) 
платників податків,
обслуговуються на теритс
Перегінської селищної ради; 
забезпечення системності
стабільності процесу оподаткуван 
забезпечення зростання доход 
частини бюджету Перегінсь
селищної ради за рахунок ефектив: 
роботи Рожнятівської ДПІ;
скорочення та ліквідація податкове 
боргу шляхом поліпшення роботі 
платниками податків, заохочення їх 
добровільної сплати;
формування позитивної громадсь 

думки щодо діяльності органів ДПС 
підвищення ефективності запобігав 
порушенням законодавства в ефі 
оподаткування;
підвищення оперативності та яко 
надання адміністративних послуг.

Всього 20 000 20 000

Начальник відділу економічного розвитку, інвестицій, 
торгівлі, сільського господарства та туризму В. Левицький


