КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Про прийняття районної Програми
«Про фінансування Центру обслуговування платників податків та громадян
Києво-Святошинського району Київської області
на період 2012-2013 роки»

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», розглянувши подання районної державної адміністрації,
районна рада
в и р і ш и л а:
1. Затвердити районну Програму «Про фінансування Центру обслуговування
платників податків та громадян Києво-Святошинського району Київської області на
період 2012-2013 роки» (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики та соціальноекономічного розвитку (голова комісії – Починков Д.О.).

Голова ради

м. Київ
28 серпня 2012 року
№ 234-19-VІ

В.В. Луцюк

Затверджено
рішенням ХІХ сесії Києво-Святошинської
районної ради VІ скликання
від 28.08.2012 року № 234-19-VІ

ПРОГРАМА

«Про фінансування Центру обслуговування платників податків та громадян
Києво-Святошинського району Київської області на період 2012-2013 роки»
ВСТУП
Забезпечення стабільного росту надходжень до бюджетів усіх рівнів, вимагає
докорінної зміни філософії спілкування з платниками податків з фіскальної на
добровільну сплату податків, що потребує переходу до світових цивілізованих
стандартів адміністрування податків і зборів. ДПІ у Києво-Святошинському районі
Київської області ДПС контролює надходження місцевих бюджетів району
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Програма розроблена відповідно до пріоритетних напрямків роботи органів
ДПС України на 2012-2013 роки. Створення умов для підвищення рівня
добровільного виконання платниками податків зобов'язань, забезпечення комфортних
умов платникам податків шляхом утворення Центрів обслуговування платників
податків, оснащених сучасною оргтехнікою, автоматичними базами обробки
інформації, формування позитивної громадської думки та діяльності органів ДПС.
2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Головною метою програми є забезпечення сприятливих умов для швидкого і
якісного надання громадянам і платникам податків адміністративних, інформаційних,
податкових та інших видів послуг, утвердження державної податкової служби як
сервісної служби високого рівня, її трансформації у провідний високоефективний
орган виконавчої влади, спрощення процедури сплати і декларування податків на
основі сучасних технологій податкового супроводження, забезпечення швидкого
доступу платників до публічної інформації. Програма спрямована на соціальноекономічний та культурний розвиток регіону.
3. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Основними завданнями :
• об'єктивне, неупереджене та рівне відношення до всіх категорій громадян та
платників податків.

• створення умов для партнерських взаємовідносин податкової служби та
платників податків;
• підвищення інвестиційної активності, якісне сервісне супроводження
готовність адекватно реагувати на проблеми платників-інвесторів;

і

• розвиток підприємництва в регіоні;
• створення більш ефективної, раціональної та прозорої системи адміністрування
податків;
• підвищення рівня податкової культури і проінформованості платників, зростання
внаслідок цього рівня добровільної сплати податків усіма платниками та
збільшення обсягів надходжень до місцевих бюджетів;
• забезпечення платників податків якісними та своєчасними адміністративними,
інформаційними та податковими послугами;
• забезпечення повної обізнаності щодо можливих змін
законодавстві (шляхом надання консультацій, роз'яснень);

у

податковому

• забезпечення значного зниження витрат платників податків, пов'язаних із
виконанням податкових зобов'язань;
• поліпшення механізму дотримання вимог податкового законодавства за рахунок
забезпечення умов для підвищення рівня добровільного виконання платниками
податків своїх зобов'язань.
4. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
Для функціонування даного центру потрібно забезпечити сучасною
комп’ютерною та оргтехнікою, а саме:
1. 15 комп’ютерів (системний блок та монітор) класу intel Pentium core i3,
монітор Samsung 23”;
2. 5 багатофункціональних пристроїв ( БФП) CANON
5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Законом України "Про державний бюджет України на 2012 рік"
доведемо 60,8% від потреби у видатках на утримання органів ДПС, що
ставить під загрозу здійснення заходів ДПС України з реалізації податкової
реформи та виконання передбачених законодавством вимог.
Розрахункова база до загального фонду місцевого бюджету за 7 місяців 2012
року виконана на 113,5%, додатково надійшло 33,6 млн.грн. Темп росту до
відповідного періоду минулого року склав 122,6%, або на 23,3 млн. більше.
При цьому статтею 85 Бюджетного кодексу України передбачено можливість
залучення органами ДПС України додаткових джерел фінансування з місцевих рад
від суми перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету,
вільних залишків місцевих бюджетів.
■Фінансування пропонується проводити через головного розпорядника коштів:
РДА у Києво-Святошинському районі.
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