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ПРОГРАМА 

фінансування Центру обслуговування платників податків 

м. Бровари Київської області 

на 2012 рік 

Обгрунтування прийняпя необхідності Програми 

Україна виважено обрала курс на реформування податкової системи з 

метою досягнення їі адекватності умовам ринкової економіки та забезпечення 

вирішення проблеми розвитку економічних реформ, створення сприятливого 

податкового клімату в Україні. 

Ідеологія і стратегія податкової служби - встановлення партнерських 

відносин з платниками податків, - спрямована на добровільність розрахунків з 
бюджетом. При цьому відбувається зміна пріоритету фіскальної функції 

податкового органу на регулюючу та стимулюючу функції. 

Досвід розвинутих європейських країн свідчить про те, що основним 

джерелом наповнення бюджету є саме добровільна сплата податків, рівень якої 

в цих країнах досяг до 95%. Такий результат було досягнуто шляхом 

направлення податкової політики на ділове партнерство з клієнтом - суб'єктом 

підприємницької діяльності. 

Подальший розвиток державної податкової служби України в умовах 

перетворень, що здійснюються у нашому суспільстві, має базуватись на 

усвідомленні необхідності докорінної зміни філософії спілкування з 

платниками податків - з фіскальної на добровільну сплату податків, що 

потребує переходу до світових стандартів адміністрування. 

Програма створення Центру розроблена відповідно до Конституції 

України, указів і розпоряджень Президента України, Податкового кодексу 

України, законів України "Про державну службу", "Про державну податкову 
службу в Україні", постанов Верховної Ради України, постанов та 

розпоряджень Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів ДПС 

України, зокрема Регламенту державної податкової служби України, 

Рекомендованого регламенту Центру обслуговування платників податків. 



І. Загальні положення 

Центр обслуговування платників податків створюється з метою 

забезпечення виконання органами державної податкової служби основних 

стратегічних uілей та організаuії надання послуг відповідно до світових 

стандартів якості обслуговування платників податків. 

ЦОПП повинен забезпечити підвищення рівня надання податкових 

адміністративних та інформаuійних послуг платникам податків, а саме: 

• створення комфортних умов платникам податків; 

• розширення переліку послуг, що надаються платникам податків, з 

урахуванням їх потреб та побажань; 

• спрощення проuедури надання послуг та відповідно зменшення часу та 
вартості виконання платниками податків податкових зобов'язань, у перспективі 

- отримання послуг без відвідування органів ДПС; 

• підвищення рівня добровільної 
здійсненням зворотного зв'язку щодо 

податків; 

сплати податків з одночасним 

якості обслуговування платників 

• формування позитивної громадської думки щодо діяльності органів 

дпс. 

11. Мета та основні завдання Програми. 

Створення атмосфери добровільної сплати податків у суспільстві 

першочергове завдання податківuів. 

Відповідно до uілей основними завданнями Центру обслуговування 

платників податків є: 

створення умов для партнерських взаємовідносин податкової служби 

та платників податків; 

забезпечення платників податків якісними та своєчасними 

податковими послугами (введення критеріїв якості надання послуг ЦОПП); 

забезпечення повної обізнаності щодо можливих змін у податковому 

законодавстві (шляхом надання консультаuій, роз'яснень); 

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 (збільшення кількості платників 
податків на зо відсотків). 

ІІІ. Організаційна робота 

Для забезпечення функuіонування ueHTpy обслуговування платників податків 
необхідно провести роботи з перепланування частини першого 



поверху службового приміщення Броварської ОДПІ Київської області 

ДПС, створення належних умов для осіб з обмеженими можливостями, 

облаштування робочих місць, забезпечення сучасною комп 'ютерною та 

оргтехнікою робочих місць, обладнати системами відеоконтролю, контролю за 

доступом, охоронної сигналізації. Центр обслуговування платників податків 

розрахований на 30 робочих місць. Координація дій щодо виконання програми 
покладається на Броварську ОДПІ Київської області дпс. 

IV. Фінансове забезпечення програми 

Законом України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" 

Державній податковій службі України доведено 60,8 відсотків від потреби у 
видатках, а без заробітної плати та нарахувань лише 34,2 відсотка від 

мінімальної потреби, що ставить під загрозу здійснення заходів з реалізації 

податкової реформи та виконання передбачених законодавством вимог. 

За січень - травень поточного року до загального фонду місцевого 

бюджету мобілізовано 111.4 відс., додатково надійшло 8.1 млн. грн .. Темп росту 
до відповідного періоду минулого року склав 120.8 відс., або на 
13.7 млн. грн. більше. 

Статтею 85 Бюджетного кодексу У країни передбачено можливість 

залучення органами ДПС України додаткових джерел фінансування з місцевих 

рад від суми перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого 

бюджету у вигляді субвенції з місцевого бюджету, вільних залишків місцевих 

бюджетів. 

Джерелом фінансування Програми є кошти місцевого бюджету та інші 

джерела не заборонені чинним законодавством. 

Фінансування пропонується проводити через головного розпорядника 

коштів: фінансове управління Броварської міської ради по КФКВ 250344 
« Субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально

економічного та культурного розвитку регіонів». 

Міський голова І.В.Сапожко 



Додаток 

до Програми фінансування Центру 

обслуговування платників податків 

м.Бровари Київської області 

на 2012 рік 

Орієнтовний обсяг видатків на виконання заходів Програми 

фінансування Центру обслуговування платників податків м.Бровари 
Київської області на 2012 рік 
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Міський голова I.В.Сапожко 
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