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ПЛАН
спільних заходів з питань детінізації економічних процесів в області
№
з/п
1
1.

Назва заходу

Відповідальні виконавці

2
3
1. Мінімізація податкових зобов’язань через належне оформлення трудових відносин
Організація та проведення перевірок з питань:
Територіальна державна інспекція праці в
- виявлення нелегальних трудових відносин суб’єктів області,
обласний
центр
зайнятості,
господарювання з найманими працівниками;
департамент соціального захисту населення
дотримання трудового законодавства при прийомі облдержадміністрації, Головне управління
на роботу;
Державної фіскальної служби в області,
здійснення ефективного державного нагляду за районні державні адміністрації, виконавчі
додержанням законодавства про працю в частині оплати комітети
міських рад міст обласного
праці не нижче мінімального рівня, ліквідації значення
заборгованості із виплати заробітної плати;
своєчасності та повноти сплати до бюджету
податку на доходи найманих працівників та єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування;
- оформлення та передачі матеріалів в Територіальну

Термін
виконання
4
постійно

2

2.

3.

4.

5.

6.

державну інспекцію з питань праці в області
Проведення
рейдів
та
перевірок
суб’єктів
господарювання з метою недопущення тіньової
зайнятості, виплати заробітної плати в „конвертах”
Налагодження роботи щодо збирання, узагальнення,
аналізу та взаємообміну інформацією про чисельність та
фонд оплати праці працівників, фактичні витрати на
оплату праці, з яких сплачуються внески та збори до
Пенсійного
фонду
України
і
фондів
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування, та використання зазначеної інформації під
час формування планів проведення перевірок суб'єктів
господарювання
Активізація роботи обласної та районних тимчасових
комісій з питань погашення заборгованості із заробітної
плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та
інших соціальних виплат на підприємствах, в установах
та організаціях області шляхом заслуховування
керівників підприємств, які допустили заборгованість
по заробітній платі та порушують законодавства про
оплату праці
Налагодження постійної системної роботи обласної та
районних робочих груп з питань легалізації виплати
заробітної плати, зайнятості населення шляхом
здійснення
обстежень
та
перевірок
суб’єктів
господарювання

Головне управління Державної фіскальної
служби в області

постійно

департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації, Головне управління
Державної фіскальної служби в області,
Територіальна державна інспекція з питань
праці
в
області,
районні
державні
адміністрації, виконавчі комітети міських
рад міст обласного значення

постійно

департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації, Головне управління
Державної фіскальної служби в області,
Територіальна державна інспекція з питань
праці
в
області,
районні
державні
адміністрації, виконавчі комітети міських
рад міст обласного значення

постійно

департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації, Головне управління
Державної фіскальної служби в області,
Територіальна державна інспекція з питань
праці
в
області,
районні
державні
адміністрації, виконавчі комітети міських
рад міст обласного значення
Здійснення скоординованого комплексу заходів щодо департамент соціального захисту населення
виводу з “тіні” підприємств фізичних та юридичних облдержадміністрації, Головні управління
осіб,
які
використовують
найману
працю. Державної фіскальної служби та Пенсійного

постійно

постійно

3

Запровадження обов’язкової реєстрації працюючих
найманих робітників, зайнятих у малому бізнесі шляхом
укладання трудових договорів між працівниками та
суб’єктами підприємництва

7.

8.

Реалізація заходів щодо запобігання настанню
безробіття:
- створення нових та збереження діючих робочих місць;
- контроль за поданням підприємствами, організаціями
та установами інформації про вакантні посади та вільні
робочі місця;
- ведення соціально-відповідального бізнесу;
- сприяння розвитку підприємництва
Здійснення
контролю
за
діяльністю
суб’єктів
господарювання, що мають значні валові доходи, але
офіційно виплачують заробітну плату на рівні або
меншу, ніж розмір мінімальної заробітної плати

фонду України в області, Територіальна
державна інспекція з питань праці в області,
контролюючі органи, обласний центр
зайнятості, райдержадміністрації, виконавчі
комітети
міських рад міст обласного
значення, органи місцевого самоврядування
обласний центр зайнятості, Територіальна
державна інспекція з питань праці в області,
Головне управління Державної фіскальної
служби в області, структурні підрозділи
облдержадміністрації, райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських рад міст
обласного значення, органи місцевого
самоврядування
департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації, Головні управління
Державної фіскальної служби та Пенсійного
фонду України в області, Територіальна
державна інспекція з питань праці в області,
районні державні адміністрації, виконавчі
комітети
міських рад міст обласного
значення
обласний
центр
зайнятості,
Головні
управління Державної фіскальної служби та
Пенсійного фонду України в області в
області, районні державні адміністрації,
виконавчі комітети
міських рад міст
обласного значення

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з
роботодавцями про можливість компенсації витрат на
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування при створенні нових робочих
місць і працевлаштування на них безробітних за
направленням обласного центру зайнятості, а також
щодо підвищення рівня заробітної плати та легального
використання робочої сили
10. Проведення
серед
населення
інформаційно- департамент соціального захисту населення
9.

постійно

постійно

постійно

постійно
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роз’яснювальної роботи, зокрема шляхом розміщення облдержадміністрації, Головні управління
соціальної реклами щодо економічних, соціальних та Державної фіскальної служби та Пенсійного
етичних переваг отримання легальних доходів
фонду України в області, обласна організація
роботодавців в області, Територіальна
державна інспекція з питань праці в області,
районні державні адміністрації, виконавчі
комітети
міських рад міст обласного
значення
11. Проведення моніторингу середньооблікової чисельності департамент соціального захисту населення
працівників
на
підприємствах
з
низькою облдержадміністрації,
обласний
центр
середньомісячною оплатою праці та значним падінням зайнятості, Головне управління Державної
обсягів виробництва
фіскальної
служби
в
області,
райдержадміністрації, виконавчі комітети
міських рад міст обласного значення
2. Приховування або зменшення реальних валових доходів суб’єктами господарювання
1. Організація проведення перевірок за постановами Головне управління Державної фіскальної
органу, що здійснює оперативно – розшукову діяльність, служби в області
слідчого прокурора
2. Здійснення комплексу заходів щодо виявлення Головне управління Державної фіскальної
порушень діючого законодавства у сфері державних служби в області
закупівель
3. Проведення заходів з протидії тіньовому виробництву та Головне управління Державної фіскальної
обігу підакцизних товарів з метою вивільнення ринку служби в області
для надходження легальної підакцизної продукції, що
виготовлена та реалізована зі сплатою акцизного
податку
4. Проведення заходів, спрямованих на виявлення фактів Головне управління Державної фіскальної
заниження
кількості
об’єктів
оподаткування служби в області
підприємствами реального сектору економіки шляхом
проведення безтоварних операцій, використання у
розрахунках транзитно - конвертаційних підприємств

постійно

постійно
постійно
постійно

постійно
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5.

6.

7.

1.
2.

3.

4.

5.

Виявлення та ліквідація схем мінімізації податкових Головне управління Державної фіскальної
зобов’язань, “віртуального” податкового кредиту з служби в області
податку на додану вартість, забезпечення повноти
декларування та сплати податкових зобов’язань
Залучення до оподаткування контрагентів фіктивних Головне управління Державної фіскальної
фірм; виявлення і знешкодження центрів конвертації служби в області
коштів;
притягнення
винних
до кримінальної
відповідальності, відшкодування завданих бюджету
збитків
Виявлення
підприємств
посередників,
на
які Головне управління Державної фіскальної
перераховуються державні кошти від тендерних служби в області
закупівель, котрі розкрадаються та в подальшому
легалізуються
3. Незаконна експлуатація виробничих об’єктів та надр області
Перевірка фактів незаконної експлуатації родовищ департамент захисту економіки Національної
корисних копалин та об’єктів водокористування
поліції України в області
Оформлення прав на земельні ділянки, на яких розміщені Головне управління Держгеокадастру в
виробничі об’єкти та надра області
області, районні державні адміністрації,
виконавчі комітети
міських рад міст
обласного значення
Проведення перевірок щодо припинення експлуатації Державна екологічна інспекція в області,
виробничих об’єктів до моменту їх офіційного введення управління
Державної
архітектурнов експлуатацію
будівельної інспекції в області
Проведення перевірок виробників лікарських засобів Державна служба з лікарських засобів в
щодо руху списаного технологічного обладнання з області, департамент захисту економіки
метою недопущення його подальшого використання для Національної поліції України в області
підпільного виробництва медикаментів
Координація роботи щодо впорядкування діяльності Державна служба з лікарських засобів в
аптечних закладів у випадку безліцензійної діяльності області, департамент захисту економіки
суб’єктів господарювання
Національної поліції України в області

постійно

постійно

постійно

постійно
постійно

постійно
постійно

постійно
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1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4. Детінізація економічних процесів у сфері будівництва
Проведення перевірок проектних та будівельних управління
державної
архітектурноорганізацій щодо дотримання ними ліцензійних умов будівельної інспекції в області
провадження господарської діяльності, пов’язаної зі
створенням об’єктів архітектури
Контроль за дотриманням державних стандартів, управління
державної
архітектурнобудівельних норм і правил під час виконання будівельно- будівельної інспекції в області
монтажних робіт на об’єктах будівництва, виявлення
об’єктів самовільного будівництва
Проведення випробувань будівельних матеріалів, Державне підприємство “Тернопільський
виробів та конструкцій, відібраних при здійсненні науково-виробничий центр стандартизації,
архітектурно-будівельного контролю за дотриманням метрології та сертифікації”, інспекція
вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, державного
архітектурно-будівельного
державних будівельних норм, стандартів і правил у контролю в області
випробувальній
лабораторії
ДП
“Тернопільстанртметрологія”
Проведення перевірок щодо законності експлуатації управління
державної
архітектурнооб’єктів будівництва, виявлення фактів експлуатації будівельної інспекції в області, районні
об’єктів без здачі їх в експлуатацію
державні адміністрації, виконавчі комітети
міських рад міст обласного значення
5. Детінізація в агропромисловому комплексі та екологічній сфері
Проведення моніторингу земель сільськогосподарського Головне управління Держгеокадастру в
призначення державної власності
області,
департамент
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації,
районні
державні адміністрації, виконавчі комітети
міських рад міст обласного значення
Оновлення грошової оцінки земель
Головне управління Держгеокадастру в
області, Хоростківська міська рада, СкалаПодільська та Байковецька територіальні
громади
Підготовка
та
продаж
земельних
ділянок Головне управління Держгеокадастру в

постійно

постійно

постійно

постійно

постійно

постійно

постійно
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4.

5.

6.

7.

несільськогосподарського призначення та конкурентний
продаж права оренди земель сільськогосподарського
призначення
Проведення відпрацювань територій державного
лісового фонду, державних заказників та заповідних зон
з метою виявлення фактів порушення законодавства під
час виділення цієї категорії земель для ведення
будівництва або здійснення комерційної діяльності.
Викриття та припинення тіньових схем вилучення
лісових земельних ділянок з порушенням установленої
процедури їх надання в оренду або для ведення
індивідуального
селянського
господарства
без
відшкодування втрат лісогосподарського виробництва
Моніторинг діяльності підприємств, які звітують про
врожайність
сільськогосподарських
культур
та
продуктивність худоби нижче природного рівня
Оперативне реагування на факти виробництва та
реалізації продуктів харчування із сировини, яка не має
сертифікатів походження та інших супровідних
документів. Контролювання і проведення моніторингу
впровадження систем управління безпечністю харчових
продуктів на підприємствах-виробниках відповідно до
Закону України “Про основні принципи та вимоги до
безпечності та якості харчових продуктів”

області
Державна екологічна інспекція в області,
Тернопільське обласне управління лісового
та мисливського господарства та департамент
захисту економіки Національної поліції
України в області

постійно

департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації,
районні
державні
адміністрації
Головне управління державної санітарноепідеміологічної служби в області, державне
підприємство “Тернопільський наукововиробничий центр стандартизації, метрології
та сертифікації”, інспекція з питань захисту
прав споживачів в області, Головне
управління ветеринарної медицини в області,
районні державні адміністрації, виконавчі
комітети
міських рад міст обласного
значення
Сприяння підприємствам області у впровадженні систем Головне управління державної санітарноуправління якістю, екологічного керування, систем епідеміологічної служби в області, державне
управління безпекою та охороною праці
підприємство “Тернопільський наукововиробничий центр стандартизації, метрології
та сертифікації”, інспекція з питань захисту

постійно
постійно

постійно
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1.

2.

3.

4.

1.

прав споживачів в області, Головне
управління ветеринарної медицини в області,
районні державні адміністрації, виконавчі
комітети
міських рад міст обласного
значення
6. Детінізація економічних процесів на споживчому ринку
Приведення діяльності ринків у відповідність до вимог Головне управління ветеринарної медицини в
чинного законодавства та припинення функціонування області, департамент захисту економіки
неорганізованих (стихійних) ринків
Національної поліції України в області,
районні державні адміністрації, виконавчі
комітети Тернопільської та Чортківської
міських рад
Недопущення на споживчий ринок контрабандної Головне управління ветеринарної медицини в
продукції, продукції із закінченим терміном придатності області, інспекція з питань захисту прав
та такої, що не відповідає санітарно-епідеміологічним споживачів в області, Головне управління
вимогам та вимогам показників безпеки щодо впливу на Держсанепідслужби в області, департамент
стан здоров’я населення
захисту економіки Національної поліції
України в області
Проведення
робіт
з
обов’язкової
сертифікації інспекція
державного
архітектурнобудівельних виробів та добровільної сертифікації сфери будівельного контролю в області, державне
послуг, проведення контролю за наявністю сертифікатів підприємство “Тернопільський наукововідповідності на продукцію будівельної галузі, що виробничий центр стандартизації, метрології
підлягає обов’язковій сертифікації на споживчому ринку та сертифікації”, інспекція з питань захисту
області
прав споживачів в області
Проведення державного метрологічного нагляду
державне підприємство “Тернопільський
науково-виробничий центр стандартизації,
метрології та сертифікації”
7. Детінізація у сфері зовнішньоекономічної діяльності
Виявлення
фактів
незаконного
користування Тернопільська
митниця
Головного
транспортними засобами на території області, які управління Державної фіскальної служби в
перебувають на іноземній реєстрації
області, департамент захисту економіки

постійно

постійно

постійно

постійно

постійно
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2.

Здійснення моніторингу зовнішньоекономічних операцій
з метою виявлення та припинення порушень митного
законодавства

3.

Дослідження
повноти
дотримання
податкового
законодавства підприємствами щодо яких проводили
зовнішньоекономічні операції у значних обсягах, при
цьому платниками ПДВ не зареєструвались
Дослідження
повноти
дотримання
податкового
законодавства підприємствами щодо яких відбулось
“розірвання” ланцюга постачання певної групи
імпортованих
товарів
(встановлення
фактів
невідповідності придбаних та реалізованих товарів)
Організація та проведення заходів по виявленню
кримінальних правопорушень у митній сфері

4.

5.

1.

2.

3.

Національної поліції України в області
Тернопільська
митниця
Головного
управління Державної фіскальної служби в
області, департамент захисту економіки
Національної поліції України в області
Головне управління Державної фіскальної
служби в області

постійно

постійно

Головне управління Державної фіскальної
служби в області

постійно

Головне управління Державної фіскальної
служби в області, департамент захисту
економіки Національної поліції України в
області
8. Детінізація у сфері фінансів, фондового ринку, приватизації
Здійснення контролю за повнотою, своєчасністю та сектор нагляду за учасниками ринку цінних
достовірністю інформації, яка розкривається на паперів
у
Тернопільській
області
фондовому ринку емітентами цінних паперів
Прикарпатського територіального управління
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку
Забезпечення висвітлення інформації про зміну сектор нагляду за учасниками ринку цінних
власників значних пакетів цінних паперів в одному з паперів
у
Тернопільській
області
місцевих друкованих видань
Прикарпатського територіального управління
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку
Проведення аналізу прибутковості діяльності емітентів сектор нагляду за учасниками ринку цінних
цінних паперів області на підставі поданої інформації та паперів
у
Тернопільській
області

постійно

постійно

щокварталу

постійно

10

4.

5.

6.

1.

2.

3.

оприлюднення результатів річної інформації в засобах Прикарпатського територіального управління
масової інформації
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку
Проведення
експертизи
фінансового
становища сектор з питань банкрутства Головного
державних підприємств, у статутному фонді яких частка територіального управління юстиції в області
державної власності перевищує 50% та підготовка
висновків про наявність ознак прихованого, фіктивного
банкрутства або доведення до банкрутства
Підвищення ефективності управління корпоративними Регіональне відділення Фонду держмайна
правами держави з метою надходження дивідендів до України по області
Державного бюджету України від господарських
товариств, що належать до сфери управління
регіонального відділення
Проведення
перевірок
державних
підприємств, Державна фінансова інспекція в області,
організацій та установ з метою виявлення об’єктів Регіональне відділення Фонду держмайна
незаконної оренди державного майна
України по області
9. Детінізація економічних процесів у бюджетній сфері
Посилення контролю за цільовим законним та Головні розпорядники бюджетних коштів,
ефективним використанням бюджетних коштів, які Державна фінансова інспекція в області,
спрямовуються на утримання бюджетних установ та департамент захисту економіки Національної
реалізацію цільових регіональних програм розвитку
поліції
України
в
області,
райдержадміністрації, виконавчі комітети
міських рад міст обласного значення
Проведення ревізій фінансово-господарської діяльності Державна фінансова інспекція в області
підприємств, установ і організацій та перевірок у сфері
державних закупівель з подальшим інформуванням про
виявлені порушення правоохоронних органів
Створення конкурентного середовища в сфері державних Тернопільське
обласне
територіальне
закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, відділення
Антимонопольного
комітету
сприяння
розвитку
добросовісної
конкуренції, України
забезпечення
раціонального
та
ефективного

постійно

постійно

постійно

постійно

постійно

постійно
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

використання державних коштів при проведенні
державних закупівель замовниками області, які
здійснюють закупівлю товарів (робіт, послуг) за
державні кошти в області шляхом виявлення
антиконкурентних
узгоджених
дій
суб’єктів
господарювання
Оперативне реагування на виявлення фактів зловживань
монопольним
(домінуючим)
становищем,
антиконкурентних дій суб’єктів господарювання, які
здійснюють діяльність на споживчих ринках регіону
Оперативне
реагування
на
виявлення
фактів
недобросовісної конкуренції на території області
Здійснення комплексу заходів, спрямованих на
виявлення і припинення протиправної діяльності
службових осіб податкових і митних органів, їх участі в
злочинних
схемах,
пов’язаних
із
незаконним
відшкодуванням ПДВ
Дотримання норм законодавства щодо прозорості
ціноутворення під час затвердження тарифів на житловокомунальні послуги та забезпечення доступу до
отримання споживачами інформації про структуру
тарифу, склад витрат підприємств, що надають послуги
Організувати приведення власних нормативно-правових
актів у відповідність із Законом України “Про публічні
закупівлі”
Забезпечення ефективного та прозорого здійснення
закупівель, створення конкурентного середовища у сфері
публічних закупівель, запобігання проявам корупції у
цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції шляхом

Тернопільське
обласне
територіальне
відділення
Антимонопольного
комітету
України

постійно

Тернопільське
обласне
територіальне
відділення
Антимонопольного
комітету
України
Головне управління Державної фіскальної
служби в області, департамент захисту
економіки Національної поліції України в
області

постійно
постійно

департамент
архітектури,
будівництва,
постійно
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації,
Тернопільське
обласне
територіальне
відділення
Антимонопольного
комітету
України, органи місцевого самоврядування
структурні підрозділи облдержадміністрації до 01 серпня
райдержадміністрації, виконавчі комітети 2016 року
міських рад міст обласного значення
структурні підрозділи облдержадміністрації
постійно
райдержадміністрації, виконавчі комітети
міських рад міст обласного значення
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1.

2.

здійснення державних закупівель з використанням
електронної системи “PROZORRO”
10. Контроль за виконанням плану спільних заходів
Проводити аналіз виконання плану спільних заходів з відповідальні виконавці
питань детінізації економічних процесів в області та про заходів
проведену
роботу
інформувати
департамент
економічного розвитку, інвестиційної діяльності та
міжнародного співробітництва облдержадміністрації

спільних щокварталу
до 15 числа
місяця, що
настає
за
звітним
періодом
Про результати виконання плану спільних заходів департамент
економічного
розвитку, щокварталу
інформувати керівництво обласної державної
інвестиційної діяльності та міжнародного до 30 числа
співробітництва облдержадміністрації
місяця, що
настає
за
звітним
періодом

Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації

плану

І.В.ВОНС

