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Інформація
про стан виконання Комплексної програми мобілізації зусиль Хмельницької міської ради та Державної податкової інспекції у м.
Хмельницькому Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області по забезпеченню надходжень до бюджетів
усіх рівнів на 2016-2020 роки за 2020 рік
№
з/п

Зміст заходу

217

Вжиття заходів, спрямованих на
погашення боргу із сплати
податків, зборів та інших
обов'язкових
платежів
до
міського бюджету

218

Розширення бази оподаткування
із плати за землю шляхом
залучення
нових
землекористувачів (юридичних
та фізичних осіб) та виявлення
неоподаткованих
площ
земельних
ділянок
та
їх
користувачів

Стан виконання заходу
6.1. Бюджетно-фінансова політика.
За 2020 рік погашено боргу на суму 9912,6
тис грн, що складає 17,5% від суми боргу
станом на 01.01.2020 року, в т.ч. по
найбільших платниках:
ТОВ «Дарта - Сервіс» - 359,7 тис грн;
АТ «Видавництво «Поділля» - 402,0 тис
грн;
ТДВ «Завод «Адвіс» - 820,4 тис грн;
Ружицький Вадим Петрович – 517,5 тис
грн; ЖБК "Красовський" - 106,5 тис
гривень.
З метою розширення бази оподаткування
за 2020 рік забезпечено додаткову сплату
орендної плати за землю в сумі 420,3 тис
грн, в т.ч. по суб’єктах господарювання:
ТОВ "Енергозберігаючі технології"
(32451850) - 111,4 тис грн; ТОВ "Бамавіт"
(43537841) річна сума орендної плати
складає 230,7 тис гривень.

Індикатори виконання
передбачено фактичне виконання за звітний
Програмою
період
Зменшення
суми боргу
на 3%

Забезпечення
17,5%.

суми

боргу

на

Збільшення
надходжень
до бюджету
на 3,5%

У 2020 році плати за землю при
завданні 149,3 млн грн надійшло
158,1 млн грн, що складає 105,9
відсотків.

219

220

221

222

Здійснення
моніторингу
фінансових
результатів
діяльності
суб’єктів
господарювання, які зменшили
перерахування
податку
з
доходів фізичних осіб і при
цьому отримують прибутки,
нарощують обсяги виробництва
або капітальних інвестицій
Запобігання
та
протидія
виникненню схем мінімізації
сплати податків, зборів та
платежів

Забезпечено 1 320,0 тис грн, постійно
проводяться співбесіди з керівниками
СГД, щодо збільшення рівня заробітної
плати.
За 2020 рік забезпечено сплату податку з
доходів фізичних осіб в сумі 6750,0 тис
гривень.

Збільшення
надходжень
до міського
бюджету на
12%

У 2020 році сплачено ПДФО
надійшло 1228,4 млн грн, темп
росту 110,2%, збільшено на 113,9
млн гривень.

На
постійній
основі
проводиться
інформаційна
робота
з
суб’єктами
господарювання міста щодо економічних
та
соціальних
переваг
отримання
легальних
доходів
та
дотримання
податкового законодавства. За рахунок
проведення
робочих
зустрічей
з
керівниками
підприємств
додатково
залучено до бюджету податку з доходів
фізичних осіб в сумі 3900,0 тис гривень.
Залучення до оподаткування За
результатами
вжитих
заходів
підприємств, які зареєстровані у забезпечено 3 760,0 тис гривень.
інших
регіонах,
проте
здійснюють
господарську
діяльність на території міста

Збільшення
надходжень
до міського
бюджету на
15%

Проведення
тренінгів,
семінарів, круглих столів для
суб’єктів
підприємницької
діяльності

Кількість
заходів – 12
од.

Не зважаючи на зниження обсягів
виробництва і реалізації продукції
та послуг, скорочення чисельності
працівників та інші економічно
негативні карантинні фактори ГУ
ДПС у Хмельницькій області
досягнуто позитивної динаміки
надходжень міського бюджету
до аналогічного періоду минулого
року на 15,2%.
Забезпечено виконання
завдання, визначеного рішенням
виконавчого
комітету
Хмельницької міської ради від
27.02.2020 №137, збільшення
надходжень до міського бюджету
на 12,5%.
Кількість заходів – 4.

Проводилися тренінги та роз’яснення
платникам податків зокрема:
- щодо користування
електронними
сервісами ДПС «Електронний кабінет
платника податків;
семінар
з
фізичними
особами
підприємцями
щодо
правильності
оформлення ФОП, слати податків вчасної
подачі звітності, оформлення найманих
працівників;

Збільшення
надходжень
до міського
бюджету на
12%

- засідання круглого столу на тему
необхідності легалізації найманої праці;
- семінар щодо важливості вчасного
погашення
податкового
боргу
та
механізмів його нарахування.
Інформація
щодо стану виконання ключових завдань та заходів, визначених Комплексною програмою мобілізації зусиль Хмельницької міської ради
та Державної податкової інспекції у м. Хмельницькому Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області по
забезпеченню надходжень до бюджетів усіх рівнів на 2016-2020 роки за 2020 рік за 2020 рік
№
Ключові завдання та заходи
Стан виконання
з/п
1.6. Підвищення ефективності використання бюджетних
коштів
30 вжиття комплексу заходів, спрямованих на виконання Фактичне виконання розписів рад з надходжень по м. Хмельницькому у
затверджених місцевими радами планових показників по січні - грудні 2020 року при завданні 1797,6 млн грн фактичні
доходах місцевих бюджетів та їх наповнюваності шляхом надходження 1832,6 млн грн, що складає 101,9 відсотків.
активізації роботи з детінізації економіки, легалізації
заробітної плати
31 скорочення податкового боргу зі сплати податків і зборів до По результатах вжитих заходів за 2020 рік забезпечено надходження
коштів в рахунок погашення податкового боргу до Зведеного бюджету в
бюджетів усіх рівнів

сумі 23109,6 тис грн, в т.ч. до Місцевого бюджету в сумі 9912,6 тис грн. З
метою погашення боргу, з початку року боржникам направлено 5348
податкових вимог, проводиться розшук боржників для визначення шляхів
та перспектив погашення боргу, аналізується якісний та кількісний стан
активів. Так, станом на 01.01.2021 року описано майна в податкову
заставу на суму 5083,51 тис гривень.
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