
Звіт  

про виконання Плану роботи Головного управління ДПС у Дніпропетровській області 

на друге півріччя 2021 року 
 

№ 

з/п 

Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Інформація про виконання 

Розділ 1. Організація роботи щодо забезпечення виконання встановлених завдань із надходження податків, зборів, платежів та 

інших доходів бюджету, а також єдиного внеску до бюджетів та державних цільових фондів 

1.1. Визначення очікуваних 

надходжень податків, зборів та 

інших платежів (далі – 

платежі) до державного і 

місцевого бюджетів, єдиного 

внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування 

(далі – єдиний внесок) у розрізі 

платежів, структурних 

підрозділів Головного 

управління ДПС у 

Дніпропетровській області 

(далі – ГУ ДПС) з урахуванням 

усіх наявних резервів.   

Розробка та доведення до 

структурних підрозділів                

ГУ ДПС індикативних 

показників доходів 
 

Відділ координації та 

моніторингу доходів 

бюджету, структурні 

підрозділи 

 

Щомісяця 

 

У звітному періоді постійно проводився аналіз 

бази оподаткування по платежах та щоденно 

здійснювався аналіз очікуваного виконання 

індикативних показників доходів державного і 

місцевого бюджетів та єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне  

страхування (далі – єдиний внесок) у розрізі  

платежів та структурних підрозділів Головного 

управління ДПС у Дніпропетровській області (далі – 

ГУ ДПС). 

Відповідна аналітична інформація оперативно 

надавалась керівництву ГУ ДПС. 

Забезпечувалося доведення до структурних 

підрозділів ГУ ДПС індикативних показників 

доходів, встановлених Державною податковою 

службою України (далі – ДПС України) та 

відповідними наказами ГУ ДПС. 

Протягом звітного періоду до структурних 

підрозділів ГУ ДПС було доведено 12 таких наказів 

та здійснювалася координація роботи щодо 

забезпечення їх виконання 

1.2. Організація та 

координація роботи 

структурних підрозділів                 

ГУ ДПС щодо виявлення 

резервів збільшення 

надходження платежів до 

Відділ координації та 

моніторингу доходів 

бюджету,  

структурні підрозділи  

Протягом 

півріччя 

Постійно вживалися заходи та забезпечувалася 

організація роботи структурних підрозділів ГУ ДПС 

щодо виявлення резервів збільшення надходження 

платежів до бюджетів усіх рівнів.  

Систематично здійснювався моніторинг стану 

виконання доходів державного і місцевого бюджетів 
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бюджетів. Моніторинг 

виконання індикативних 

показників доходів бюджету у 

розрізі платежів 

 

у розрізі платежів. 

Індикативні показники, доведені ГУ ДПС 

наказами ДПС України «Про індикативні 

показники доходів», за звітний період виконано: по 

збору платежів до загального фонду Державного 

бюджету - на 118,2 відс (план – 13 336,2 млн грн, 

факт - 15 764,4 млн грн); по надходженню платежів 

до місцевих бюджетів – на 109,4 відс (план - 

15 711,2 млн грн, факт - 17 189,5 млн грн); по 

надходженню єдиного внеску – на 94,6 відс (план - 

11 133,3 млн грн, факт - 10 530,4 млн грн). 

Протягом другого півріччя 2021 року до 

Державного бюджету надійшло податку на додану 

вартість (далі – ПДВ) у сумі 6 718,2 млн грн при 

доведеному індикативному показнику 6 541,5 млн 

грн, або 102,7 відс, що перевищує планове 

завдання на 176,7 млн гривень.  Збільшення 

надходжень у порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року склало 1 149,2 млн грн (5 569,0 млн 

грн), або  на  20,6 відс. більше.   

Надходження з податку на прибуток до 

бюджетів усіх рівнів забезпечено в обсягах, 

визначених бюджетним розписом на 2021 рік,                 

у т. ч.: 

- до державного бюджету індикативний 

показник доведено у розмірі 1 376,6 млн грн, 

надійшло - 1 738,8 млн грн, виконання склало             

126,3 відс.; 

- до місцевого бюджету індикативний показник 

доведено у розмірі 150,6 млн грн, надійшло -            

204,9 млн грн, виконано на 136,1 відсотка. 

Завдяки вжитим заходам щодо залучення 

додаткових джерел збільшення доходів та 

співпраці з сумлінними платниками податків за 

друге півріччя 2021 року у порівнянні з 
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відповідним періодом 2020 року досягнуто 

зростання збору платежів до загального фонду 

Державного бюджету на 132,2 відс, або на                       

3 840,6 млн грн; по надходженню платежів до 

місцевих бюджетів – 126,5 відс, або на 3 595,7 млн 

грн; по надходженню єдиного внеску – 117,7 відс., 

або на 1 580,9 млн гривень. 

Вживалися заходи щодо своєчасності та повноти 

сплати рентної плати, екологічного податку та 

місцевих податків і зборів з юридичних осіб і 

відпрацювання наявних резервів збільшення 

надходжень до місцевого бюджету.  

До зведеного бюджету надійшло                       

4 527,3 млн. грн рентних платежів та екологічного 

податку (або 149,6 відс.), у т. ч. рентної плати 

4 053,7 млн. грн, екологічного податку – 473,5 млн 

гривень. 

До державного бюджету по рентній платі 

надійшло 3 041,1 млн грн (або 152,1 відс.  

індикативного показника), по екологічному 

податку – 267,9 млн гривень (або 109,0 відс.). 

У порівнянні з відповідним періодом 2020 року 

відбулось зростання надходжень до державного 

бюджету: 

- по рентній платі за спеціальне використання 

води на 27,9 млн грн; 

- по рентній платі за користування надрами для 

видобування корисних копалин за видобування 

природного газу - на 662,6 млн грн (за рахунок 

збільшення середньої митної вартості імпортного 

природного газу, що склалася у процесі його 

митного оформлення); 

- по екологічному податку - на 16,9 млн грн. (за 

рахунок збільшенням нарахувань по окремих 

бюджетоутворюючих платниках). 
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За результатами наданих податкових 

декларацій за 2021 рік по місцевих податках і 

зборах з юридичних осіб надійшло 2 482,7 млн грн, 

що на 431,8 млн грн більше від надходжень  

аналогічного періоду 2020 року 

1.3. Вжиття заходів щодо 

своєчасного відпрацювання 

підприємств реального сектору 

економіки, які скористалися 

«схемним» податковим 

кредитом для мінімізації 

платежів чи ухилення від 

оподаткування.  

Аналіз ефективності 

роботи ГУ ДПС щодо 

збільшення надходжень 

платежів до бюджетів за 

рахунок унеможливлення 

використання інструментів 

мінімізації податкових 

зобов’язань суб'єктами 

господарювання 
 

Управління з питань 

виявлення та 

опрацювання податкових 

ризиків 

Протягом 

півріччя 

Забезпечувалося здійснення заходів щодо 

своєчасного відпрацювання підприємств реального 

сектору економіки, які скористалися «схемним» 

податковим кредитом для мінімізації платежів чи 

ухилення від оподаткування. Постійно здійснювався 

аналіз роботи структурних підрозділів ГУ ДПС 

щодо відпрацювання суб’єктів господарювання (далі 

– СГ) з ознаками ризику.  

У рамках проведення цієї роботи ДПС 

доведено для відпрацювання: 

838 СГ – «вигодоформуючих суб’єктів» на 

суму схемного податкового кредиту 6 190,6 млн 

грн, з яких не підтверджено реальність операцій на 

суму 4 138,9 млн грн (складено узагальнені 

податкові інформації);  
2 783 СГ – «вигодонабувачів» на суму 

схемного податкового кредиту 6 378,8 млн грн, з 

яких не підтверджено реальність операцій на суму 

784,1 млн грн, донараховано 425,3 млн грн, 

добровільно відмовились від ризикового 

податкового кредиту (надано уточнюючий 

розрахунок) на суму 12,9 млн гривень. По інших 

СГ тривають контрольно–перевірочні заходи.  

Відповідна інформація щодо відпрацювання 

вказаних СГ надавалася до ДПС у встановлені 

терміни 

1.4. Організація роботи з 

питань зупинення реєстрації 

податкових накладних / 

розрахунків коригування в 

Управління з питань 

виявлення та 

опрацювання податкових 

ризиків 
 

Протягом 

півріччя 

Протягом звітного періоду було організовано 

роботу з  питань зупинення реєстрації податкових 

накладних/розрахунків коригування в ЄРПН.  

Зокрема, у рамках виконання розпорядження 
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Єдиному реєстрі податкових 

накладних (далі – ЄРПН) 

 

ДФС України від 13.09.2018  № 95-р "Про 

затвердження порядку відбору ризикових суб'єктів 

господарювання та побудови ймовірних схем 

ухилення від оподаткування" (із змінами) , 

постійно здійснювався моніторинг реєстрації 

податкових накладних/розрахунків коригувань в  

ЄРПН. Так, за друге півріччя 2021 року виявлено 

та направлено до ДПС України матеріали по 1 005 

СГ, які ймовірно задіяні у схемах формування або 

використання сумнівного податкового кредиту  в т. 

ч. (по категоріях): 

- зустрічних транзитерах – 305 СГ; 

- вигодонабувачах – 284 СГ; 

- постачальниках зустрічних транзитів – 58 СГ; 
- транзитерах – 358 СГ 

1.5. Моніторинг та аналіз 

стану відпрацювання суб’єктів 

господарювання, які беруть 

участь у схемах ухилення від 

оподаткування. 

Визначення переліку 

ризикових транзакцій за 

даними ЄРПН та їх 

відпрацювання     

Управління з питань 

виявлення та 

опрацювання податкових 

ризиків, 

управління податкового 

адміністрування 

фізичних осіб   

Протягом 

півріччя 

Систематично проводився моніторинг та аналіз 

стану відпрацювання підприємств, які брали участь 

у схемах ухилення від оподаткування. За 

результатами моніторингу ЄРПН щомісяця 

визначався перелік пар ймовірно ризикових 

контрагентів із сумами податкового кредиту. Так, 

відібрано для подальшого аналізу та 

відпрацювання 2 942 пари платників за червень-

листопад 2021 року на загальну суму ризикового 

податкового кредиту 338,4 млн грн ПДВ. 

Також, за результатами проведеного аналізу 

протягом другого півріччя 2021 року  встановлено 

20 ФОП, які мали ознаки ризиковості та передано 

відповідні пропозиції на розгляд Комісії ГУ ДПС, 

яка приймає рішення про реєстрацію податкової 

накладної/розрахунку коригування в Єдиному 

реєстрі податкових накладних або відмову в такій 

реєстрації, щодо включення до переліку ймовірно 

ризикових СГ 

 

http://www/section.phtml?l1=9&l2=61&reestr=1&file=m21112
http://www/section.phtml?l1=9&l2=61&reestr=1&file=m21112
http://www/section.phtml?l1=9&l2=61&reestr=1&file=m21112
http://www/section.phtml?l1=9&l2=61&reestr=1&file=m21112
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1.6. Формування та 

підписання електронних 

висновків щодо повернення 

платникам податків помилково 

та/або надміру сплачених сум 

грошових зобов’язань та пені 

(наказ Міністерства фінансів 

України від 11.02.2019 № 60)               
 

Управління електронних 

сервісів 

 

Протягом 

півріччя 

Протягом другого півріччя 2021 року 

сформовано та виконано Головним управлінням 

Державної казначейської служби України у 

Дніпропетровській області 12 027 електронних 

висновків щодо повернення платникам податків 

помилково та/або надміру сплачених сум грошових 

зобов’язань та пені 

 

1.7. Аналіз фінансової та 

податкової звітності платників 

податків, зокрема щодо 

основних показників їх 

податкової звітності та інших 

документів, пов’язаних із 

визначенням зобов’язань 

платників податків до 

державного бюджету по 

податках і зборах, контроль за 

справлянням яких покладено 

на ДПС 

 

Управління з питань 

виявлення та 

опрацювання податкових 

ризиків, управління 

податкового 

адміністрування 

юридичних осіб, 

управління податкового 

адміністрування 

фізичних осіб  

Протягом 

півріччя 

 

 

Забезпечено проведення детального аналізу 

всіх платників податків ГУ ДПС, розподілено їх на 

категорії уваги, про результати роботи 

повідомлено ДПС України. 

У ході кампанії декларування з податку на 

прибуток за три квартали 2021 року здійснювався 

контроль за повнотою та своєчасністю 

декларування СГ податку на прибуток 

підприємств, зокрема: 

- проведено ретельний аналіз з метою 

виявлення платників, які декларують показник 

фінансового результату до оподаткування (р.02 

декларації) відмінний від зазначеного показника у 

фінансовій звітності;  

- здійснювався аналіз динаміки та структури 

показників фінансової звітності (доходу від 

реалізації продукції (робіт, послуг) та  інших видів 

доходу) на відповідність декларування у р.01 

податкової декларації з податку на прибуток 

доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням 

непрямих податків), визначеного за правилами 

бухгалтерського обліку.  

У разі встановлення помилкового 

декларування зазначених показників 

забезпечувалось подання нових декларацій з 

податку на прибуток або виправленої фінансової 

звітності у повному обсязі. 
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Протягом звітного періоду ДПС України 

доведено для відпрацювання 14 СГ, які мають 

відхилення між показниками «Дохід від будь-якої 

діяльності (за вирахуванням непрямих податків), 

визначений за правилами бухгалтерського обліку» 

(рядок 01 декларації з податку на прибуток) та 

даними звіту про фінансові результати на загальну 

суму 114 022 тис. гривень. 

За результатами вжитих заходів розбіжності 

виправлено: 

- по 13 СГ – шляхом подання уточнюючих 

податкових декларацій з податку на прибуток за 

три квартали 2021 року, усунуто розбіжностей на 

113 735 тис. грн або на 99,7 відс. від загальної 

суми; 

- по 1 СГ – шляхом подання уточненої 

фінансової звітності за 9 місяців 2021 року усунуто 

розбіжності на 287 тис. гривень. 

Також,  доведено до відпрацювання 12 СГ, які 

мають розбіжності між показниками «Фінансовий 

результат до оподаткування (прибуток або збиток), 

визначений у фінансовій звітності відповідно до 

національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або міжнародних 

стандартів фінансової звітності (+,-)» (р.02 

декларації з податку на прибуток) та фінансовий 

результат до оподаткування згідно звіту про 

фінансові результати більше 1,0 тис. грн на 

загальну суму 728 238 тис. гривень. 

Найбільші розбіжності виникли внаслідок 

декларування деякими платниками пільги з 

податку на прибуток відповідно до пп. 141.6.1              

п. 141.6 ст. 141 Податкового кодексі України                

(далі – ПКУ). Так, по 4 СГ розбіжності склали            

721 176 тис. грн або 99,0 відс. від загальної суми 
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відхилень. Здійснюються заходи щодо подання 

зазначеними платниками уточнюючих податкових 

декларацій з податку на прибуток за три квартали 

2021 року. 

За результатами відпрацювання 2 СГ подано 

уточнюючі податкові декларації, усунуто 

розбіжності на 232 тис. гривень.  

По 6 СГ усунено невідповідність показників 

податкової та фінансової звітності шляхом подання 

фінансової звітності з виправленими показниками 

(6 830 тис. гривень). 

Згідно податкових декларацій з ПДВ поданих у 

липні-грудні 2021 року фізичними особами сума 

ПДВ по податковим зобов’язанням складає                 

1 351,6 тис. грн, сума ПДВ згідно зареєстрованих 

податкових накладних в ЄРПН за аналогічний 

період – 1 351,6 тис. гривень 

1.8. Проведення аналізу 

діяльності учасників 

кластерних груп суб’єктів 

господарювання, надання 

пропозицій до ДПС щодо змін 

до Реєстру кластерних груп та 

створення нових груп, а також 

визначення ризиків і 

проблемних питань щодо 

розрахунків з бюджетом 

учасників таких груп та 

підприємств державного 

сектору економіки 
 

Управління податкового 

адміністрування 

юридичних осіб  

Протягом 

півріччя 

Протягом звітного періоду до ДПС України 

підготовлено та направлено 2 пропозиції щодо 

внесення змін до Реєстру кластерних груп 

суб’єктів господарювання на 2021 рік, а також 

пропозиції щодо формування Реєстру кластерних 

груп на 2022 рік. Крім того підготовлено та 

направлено до ДПС  інформаційно-аналітичні 

матеріали щодо діяльності суб’єктів 

господарювання - учасників кластерних груп  

1.9. Забезпечення повноти 

декларування та своєчасності 

сплати податку на прибуток за 

підсумками річного та 

квартального декларування 

Управління з питань 

виявлення та 

опрацювання податкових 

ризиків 
 

Протягом 

півріччя 

Протягом звітного періоду постійно вживались 

заходи щодо здійснення контролю за своєчасним 

надходженням до бюджету нарахованих сум 

податкових зобов’язань за підсумками 

декларування з податку на прибуток за відповідні 
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звітні періоди 2021 року.  

Структура надходжень податку на прибуток у 

другому півріччі 2021 році до зведеного бюджету, 

де 99,3 відс. припадає на сплату самостійно 

визначених платником податкових зобов’язань, 

свідчить про досягнення належного рівня сплати 

податку на прибуток без безпосереднього 

втручання органів ДПС у діяльність платників. 

За результатами декларування з податку на 

прибуток за три квартали 2021 року 1 479 СГ 

надали податкову звітність з податку на прибуток.  

Загальна сума задекларованих доходів складає 

209 759,4 млн грн, сума нарахованого податку на 

прибуток склала 2 255,9 млн грн, що забезпечило 

рівень адекватності 1,08 відс. (1,18 відс. по 

прибуткових платниках), зобов’язання, що 

підлягають сплаті – 966,6 млн гривень. Приріст 

показника адекватності склав 0,43 відс. пункти. 

 Структура нарахувань: позитивні нарахування 

– 966,6 млн грн; від’ємні нарахування – 16,6 млн 

грн; сума податку, утриманого при виплаті доходів 

нерезиденту – 15,4 млн грн; авансові внески при 

виплаті дивідендів –  2,1 млн гривень 

 

1.10. Здійснення контролю за 

повнотою і достовірністю 

нарахування та сплати частини 

прибутку (доходу), що підлягає 

сплаті до державного бюджету 

державними унітарними 

підприємствами та їх 

об’єднаннями 
 

Управління з питань 

виявлення та 

опрацювання податкових 

ризиків 
 

Протягом 

півріччя 

За підсумками декларування за три квартали 

2021 року позитивні нарахування з                    

частини чистого прибутку (доходу) склали              

6,1 млн гривень.  

Індикативний показник доведено в розмірі            

21,7 млн грн, виконання склало 127,3 відс. 

(надійшло 27,6 млн грн).  

 

1.11. Забезпечення контролю 

за скороченням надміру 

сплачених сум податку на 

Управління з питань 

виявлення та 

опрацювання податкових 

Протягом 

півріччя 

У звітному періоді забезпечено вжиття  заходів 

щодо скорочення надміру сплачених сум податку на 

прибуток за результатами декларування та 
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прибуток та недопущення їх 

росту                         

ризиків 
 

недопущення їх росту. 

Станом на 01.01.2022 в Інтегрованих картках 

платників податків (далі – ІКПП) обліковуються 

надміру сплачені суми податку на прибуток до 

зведеного бюджету у розмірі 270 803,2 тис. грн, що 

менше обсягу таких сум станом на 01.07.2021 на 

14 939,7 тис. грн або на 5,2 відс.  (станом на 

01.07.2021 - 285 742,9 тис. грн). 

Вживаються заходи щодо збільшення 

нарахування з податку на прибуток, у тому числі за 

рахунок подання уточнюючих декларацій. 

Забезпечується сплата нарахованих сум з 

податку на прибуток з урахуванням                        

наявної переплати  
 

1.12. Здійснення контролю за 

повнотою відображення та 

достовірністю інформації про 

суми податкових пільг у 

податковій звітності 

Управління з питань 

виявлення та 

опрацювання податкових 

ризиків, управління 

податкового 

адміністрування 

юридичних осіб  
 

Протягом 

півріччя 

Протягом звітного періоду забезпечено 

здійснення контролю за повнотою відображення та 

достовірністю інформації про суми податкових 

пільг у податковій звітності. 

Зокрема, згідно інформації, отриманої з 

додатку ПП «Інформація про суми податкових 

пільг» до Податкової декларації з податку на 

прибуток підприємств (далі – додаток ПП), 

кількість податкових пільг складає 146 по 139 СГ, 

загальна сума податкових пільг з податку на 

прибуток – 477,3 млн гривень. 

Основну питому вагу складають: 

- 78,1 відс. від загальної суми отриманих пільг 

з податку на прибуток - зменшення фінансового 

результату до оподаткування на суму від'ємного 

значення об'єкта оподаткування минулих 

податкових (звітних) років (код пільги 11020301) із 

сумою 372,8 млн грн (пільгу по коду 11020301 

відповідно п.п.140.4.2 п.140.4 ст.140 розділ ІІІ ПКУ 

задекларувало 83 платники); 

- 10,6 відс. – за рахунок звільнення від 
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оподаткування коштів спiльного iнвестування (код 

пільги 11020303) - 50,3 млн грн; 

- 9,5 відс. – за рахунок суми прибутку, що не 

підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними 

договорами України (код пільги 11020025) –                

45,5 млн грн; 

- 1,3 відс. – «тимчасово, до 1 січня 2025 року, 

звільняється від оподаткування прибуток 

підприємств - суб'єктів літакобудування, що 

підпадають під дію норм статті 2 Закону України 

"Про розвиток літакобудівної промисловості". 

Вивільнені кошти (суми податку, що не 

сплачуються до бюджету та залишаються в 

розпорядженні платника податку) 

використовуються на науково-дослідні та 

дослідницько-конструкторські роботи з 

літакобудування, створення чи переоснащення 

(код пільги 11020365) – 6,3 млн грн; 

0,5 відс. - інші – 2,4 млн гривень. 

З метою здійснення контролю за правильністю 

надання та обліку податкових пільг, а також 

упередження можливих порушень податкового 

законодавства з питань обґрунтованості 

застосування пільг, правильності їх відображення  

у додатку ПП, було запроваджено постійний  

моніторинг даних цього додатку у частині 

недопущення помилок при його заповненні та їх 

відпрацювання за результатами відповідного 

аналізу додатку ПП.  

Також, здійснювався аналіз використання  

пільг з ПДВ та правильності їх відображення у 

податковій звітності.  

Згідно інформації з додатків 5 до податкової 

декларації з ПДВ за січень – вересень 2021 року, 

кількість податкових пільг (операції, звільнені від 

оподаткування) складає 7 738 по 1 269 СГ. 
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Загальна сума податкових пільг з ПДВ за  вказаний 

період складає 2 045,3 млн грн., найбільше з яких:  

49,1 відс. - (код пільги 14060409) – 1005,2 млн 

грн - «Звільняються від оподаткування операції з 

постачання послуг з охорони здоров'я закладами 

охорони здоров'я, що мають ліцензію на 

постачання таких послуг, а також постачання 

послуг реабілітаційними установами для інвалідів 

та дiтей-iнвалiдiв, що мають ліцензію на 

постачання таких послуг відповідно до 

законодавства, крім послуг, вказаних в підпунктах 

а) - о) пп. 197.1.5 п. 197.1 ст. 197 Податкового 

кодексу України»; 

16,2 відс. - (код пільги 14060465) –                       

331,9 млн грн – «тимчасово до 1 січня 2022 року 

від оподаткування податком на додану вартість 

звільняються операції з постачання відходів та 

брухту чорних і кольорових металів, а також 

паперу та картону для утилізації (макулатури та 

відходів) товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД. 

Переліки таких відходів та брухту чорних і 

кольорових металів затверджуються Кабінетом 

Міністрів України»; 

9,6 відс. – (код пільги 14060544) –                    

195,5  млн грн - «тимчасово, на період, що 

закінчується останнім числом місяця,  в якому 

завершується дія  карантину, що встановленого 

Кабінетом Міністрів України на всій території 

України з метою запобігання поширенню на 

території України коронавірусної хвороби 

(COVID-19), звільняються від оподаткування 

податком на додану вартість операції з постачання  

на митній території України товарів  (у тому числі 

лікарських засобів, медичних виробів та/або 

медичного обладнання), необхідних для виконання 

заходів, спрямованих на запобігання виникненню і 
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поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, 

епідемій та пандемій коронавірусної хвороби 

(COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом 

Міністрів України». 
Також проведено аналіз даних наданої 

податкової звітності з місцевих податків і зборів на 

2021 рік, вжито заходи з приведення у 

відповідність даних податкової звітності та 

направлено узагальнюючу інформацію до ДПС 

України  

1.13. Забезпечення 

своєчасності, повноти 

нарахування та сплати 

суб'єктами господарювання 

задекларованих сум ПДВ  

Управління з питань 

виявлення та 

опрацювання податкових 

ризиків 
 

Протягом 

півріччя 

За даними податкової звітності з ПДВ за друге 

півріччя 2021 року (по податкових деклараціях за 

червень 2021 – листопад 2021 року) нараховано до 

сплати податку – 6 603,8 млн грн, що на                   

1 123,3  млн грн, або на 20,5 відс. більше ніж за 

відповідний період 2020 року (5 480,5 млн 

гривень).  

Постійно здійснюється контроль за 

своєчасністю та повнотою сплати нарахованих сум 

ПДВ. За рахунок погашення податкового боргу 

сплачено 146,3 млн гривень 

1.14. Проведення заходів щодо 

упередження мінімізації 

податкових зобов’язань, 

сформованих за рахунок 

податкового кредиту з 

ознаками ризику  

 

Управління з питань 

виявлення та 

опрацювання податкових 

ризиків 
 

Протягом 

півріччя 

За рахунок роботи з платниками ПДВ щодо 

відмови від сумнівного податкового кредиту, 

роботи з податковими накладними минулих 

періодів та у зв’язку з наданням платниками 

податку уточнюючих розрахунків податкових 

зобов’язань з ПДВ та виправленням самостійно 

виявлених помилок додатково надійшло 

податкових зобов’язань з ПДВ понад 78,9 млн грн, 

не віднесено до податкового кредиту більше –     

55,0 млн гривень 

1.15. Організація та 

проведення заходів щодо 

розширення кола сумлінних 

платників ПДВ, зокрема, за 

Управління податкового 

адміністрування 

фізичних осіб 

Протягом 

півріччя 

За результатами роботи по упередженню 

згортання ПДВ, нарахування податку у другому 

півріччі 2021 року зросли на 15,6 млн гривень.  

Фізичними особами-підприємцями (далі-ФОП) 
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рахунок упередження 

погашення нарахованих 

податкових зобов’язань 

від’ємним значенням ПДВ, 

сформованим за рахунок 

податкового кредиту з 

ознаками ризику 
 

протягом звітного періоду нараховано до сплати 

ПДВ 170,9 млн 14грн, сума згортання податкових 

зобов’язань з ПДВ склала 47,9 млн гривень.  

Найбільші обсяги згортання податкових 

зобов’язань з ПДВ відбулися по СГ реального 

сектору економіки, виникнення від’ємного 

значення по яких пов’язано з розвитком 

виробництва чи забезпеченням поточної 

господарської діяльності, у т. ч. придбанням 

основних засобів, здійсненням експортних та 

імпортних операцій, тощо 

1.16. Забезпечення контролю 

за достовірністю та повнотою 

нарахування сум ПДВ, 

заявлених до відшкодування та 

недопущення виникнення 

протермінованої 

заборгованості з 

відшкодування ПДВ   

 

Управління з питань 

виявлення та 

опрацювання податкових 

ризиків, управління 

податкового 

адміністрування 

фізичних осіб 
 

Протягом 

півріччя 
Протягом липня – грудня 2021 року постійно 

здійснювався контроль щодо дотримання термінів 

проведення камеральних перевірок та своєчасності 

бюджетного відшкодування ПДВ.  

Залишок невідшкодованого ПДВ станом на 

31.12.2021 становить 235,1 млн грн – тривають 

камеральні перевірки. 
Протерміновані суми ПДВ до відшкодування – 

відсутні. 

За друге півріччя 2021 року за результатами 

камеральних перевірок з питань бюджетного 

відшкодування ПДВ ініційовано проведення 

документальних позапланових перевірок у зв'язку з 

наявністю ризиків неправомірного декларування 

ПДВ в сумі 10,8 млн гривень. 
За результатами поданих декларацій з ПДВ            

1 фізичною особою – підприємцем в податковій 

декларації з ПДВ за листопад 2021 року заявлено 

суму до бюджетного відшкодування – 1 060,6 тис. 

грн, інформацію передано до підрозділу 

податкового аудиту для проведення 

документальної позапланової перевірки стосовно 

заявленого бюджетного відшкодування на 

розрахунковий рахунок 
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1.17. Здійснення контролю за 

своєчасністю, достовірністю, 

повнотою нарахування та 

сплатою фізичними особами – 

підприємцями податків при 

застосуванні спрощеної 

системи оподаткування 
 

Управління податкового 

адміністрування 

фізичних осіб  

Протягом 

півріччя 

Протягом другого півріччя  2021 року ФОП 

сплачено єдиного податку 1 502,8 млн грн, що на 

345,9 млн грн, більше, ніж за аналогічний період 

2020 року.  

У звітному періоді відпрацьовано 162 ФОП, які 

є платниками єдиного податку та у яких 

встановлено розбіжності між задекларованим 

доходом і  витратами на заробітну плату найманим 

особам, додатково до бюджету надійшло 

1 871,9 тис. грн єдиного податку. 

Залучено до декларування 649 ФОП - 

платників єдиного податку, у яких встановлено 

розбіжності між задекларованим доходом і 

отриманим доходом по 157 ознаці за 2020 рік, 

додатково до бюджету надійшло 4 448,5 тис. грн 

єдиного податку 

1.18. Забезпечення дієвого 

контролю за своєчасністю, 

достовірністю, повнотою 

нарахування та сплатою 

суб’єктами господарювання 

акцизного податку, у тому 

числі з використанням системи 

електронного адміністрування 

реалізації пального та спирту 

етилового 

Управління контролю за 

підакцизними товарами 

Протягом 

півріччя 

У другому півріччі 2021 року до державного 

бюджету надійшло 46,1 млн грн. акцизного 

податку з вироблених на митній території Україні 

підакцизних товарів (продукції), індикатив 

виконано на 153,7 відс., додатково отримано                 

16,1 млн гривень.   

Надходження акцизного податку з ввезених на 

митну територію підакцизних товарів (продукції) 

становили 20,3 млн грн, індикатив виконано на 

199,0 відс., додатково отримано 10,1 млн гривень.   

До місцевих бюджетів області надійшло              

338,9 млн грн акцизного податку з роздрібної 

реалізації підакцизних товарів, індикативний 

показник виконано на 115,5 відс., додатково 

отримано 45,5 млн грн (індикатив – 293,4 млн 

гривень) 

1.19. Здійснення контролю за 

цільовим використанням 

підакцизних товарів, які 

Управління контролю за 

підакцизними товарами 
 

Протягом 

півріччя 

На підприємствах, які отримують підакцизні 

товари за пільговими ставками задіяні постійні 

представники контролюючих органів, які 
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оподатковуються за пільговими 

ставками акцизного податку 

здійснюють постійний, безпосередній контроль за 

використанням підакцизних товарів, які 

оподатковуються за пільговими ставками 

акцизного податку, зокрема за цільовим 

використанням бензолу сирого кам’яновугільного. 

Порушень не встановлено 
 

1.20. Забезпечення контролю 

за правильністю обчислення, 

своєчасністю і повнотою 

сплати суб’єктами 

господарювання - юридичними 

особами транспортного 

податку, податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної 

ділянки, екологічного податку, 

рентної плати, плати за землю 

та інших платежів 
 

Управління податкового 

адміністрування 

юридичних осіб 

 

Протягом 

півріччя 

3 метою забезпечення контролю за 
правильністю обчислення, своєчасністю і 
повнотою сплати суб’єктами господарювання - 
юридичними особами платниками транспортного 
податку, податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, плати за землю вживалися 
відповідні заходи, зокрема проведено: 

- звірки з переліком транспортних засобів, які 
підлягають оподаткуванню, що сформований 
відповідним органом виконавчої влади з питань 
повноти подання податкової звітності; 

- звірки з органами місцевого самоврядування з 
відповідних питань;  

- камеральні перевірки податкових декларацій. 
За встановленими фактами невідповідності 

даних податкової звітності, СГ направлено 
відповідні листи (запити), отримані пояснення та 
вжито заходи щодо чинного законодавства. 

Також, з метою забезпечення контролю за 
правильністю обчислення, своєчасністю і 
повнотою сплати СГ рентної плати та екологічного 
податку проводилися відповідні звірки по: 

- суб’єктах-господарювання, які отримали 
дозволи на викиди забруднюючих речовин            
(по 2 314 СГ); 

- платниках -водокористувачах, яким видано 
дозволи на спеціальне водокористування (по 
350 СГ); 

- суб’єктах-господарювання, які отримали 
спеціальні дозволи на користування надрами (по 
386 платниках-надракористувачах); 
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- по платниках рентної плати за користування 
радіочастотним ресурсом України (по 134 
платниках). 

За результатами проведених звірок, 

встановлено, що 16 СГ при наявності дозволу на 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами, подали 

податкову звітність з екологічного податку за 

звітні періоди 2021 року з порушенням 

встановлених термінів, загальна сума 

донарахованих податкових зобов’язань становить 

26,9 тис. гривень. 
За друге півріччя 2021 року камеральними 

перевірками охоплена вся податкова звітність з 
екологічного податку та рентної плати, проведені 
відповідні звірки показників у податковій звітності 
з даними, що надані контролюючими органами. 

Забезпечено надходження до місцевих 

бюджетів: 

- плати за землю з юридичних осіб у сумі 

2 188,8 млн грн, у порівнянні з відповідним 

періодом 2020 року надходження збільшились на 

342,7 млн гривень; 

- транспортного податку сплачено  

3,2 млн грн, що на 1,2 млн грн більше аналогічного 

періоду 2020 року; 

- податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки сплачено 268,2 млн грн, у 

порівнянні з аналогічним періодом 2020 року 

надходження збільшились на 76,4 млн гривень 

1.21. Забезпечення 

своєчасності сплати, 

достовірності та повноти 

нарахування сум єдиного 

податку 

Управління з питань 

виявлення та 

опрацювання податкових 

ризиків 
 

Протягом 

півріччя 
У липні – грудні 2021 року до місцевих 

бюджетів надійшло 167,7 млн грн єдиного податку 

з юридичних осіб (3 група), індикативний показник 

виконано на 125,2 відс., додатково надійшло               

42,4 млн гривень. 

До місцевих бюджетів надійшло 248,1 млн грн 
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єдиного податку з сільськогосподарських 

товаровиробників (4 група), індикативний 

показник виконано на 105,3 відс., додатково 

отримано 13,1 млн гривень 

1.22. Визначення та залучення 

резервів збільшення 

надходження до бюджетів усіх 

рівнів податку на доходи 

фізичних осіб та військового 

збору за результатами 

опрацювання відомостей 

податкових розрахунків ф.4ДФ 

та інформації, яка надійшла із 

зовнішніх джерел          
 

Управління податкового 

адміністрування 

фізичних осіб 

Протягом 

півріччя 

Вживалися заходи щодо залучення резервів 

збільшення надходження до бюджетів усіх рівнів 

податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) та 

військового збору. Так, за рахунок відпрацювання 

215 СГ (у яких встановлені випадки розбіжностей 

між нарахованими/перерахованими сумами 

ПДФО) в бюджет додатково мобілізовано 

867,6 тис. грн податку на доходи  фізичних осіб та              

72,3 тис. грн військового збору 

1.23. Контроль за 

своєчасністю, достовірністю, 

повнотою нарахування та 

сплатою фізичними особами 

податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, 

транспортного податку,  плати 

за землю та місцевих зборів  
 

Управління податкового 

адміністрування 

фізичних осіб 
 

Протягом 

півріччя 

Протягом другого півріччя 2021 року 

сформовано 15 893 податкові повідомлення – 

рішення (далі – ППР) з податку на майно з 

фізичних осіб на суму 44 816,51 тис. грн, а саме:  

- з податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки – 6 552 ППР на суму                  

35 398,3 тис. грн;  

- з плати за землю – 9 260 ППР на суму                

8 609,0 тис. грн;  

- з транспортного податку – 81 ППР на суму 

809,2 тис. гривень. 

Вручено платникам ППР на суму 192 744,5 тис. 

грн, а саме:  

- з податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки – 36 208 ППР на суму                    

84 737,5 тис. грн;  

- з плати за землю – 64 285 ППР на суму 

106 582,61 тис. грн; 

- з транспортного податку – 95 ППР на суму 

1 424,41 тис. гривень.  

До місцевих бюджетів надійшло 334 188,6 тис. 
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грн, а саме:  

- з податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки – 91 974,3 тис. грн; 

- з плати за землю – 240 939,2 тис. грн;  

- з транспортного податку – 

1 275,1 тис. гривень 

1.24. Контроль за 

своєчасністю, достовірністю, 

повнотою нарахування та 

сплатою єдиного внеску, 

застосуванням фінансових 

санкцій, адміністративних 

стягнень. Вжиття заходів щодо 

залучення осіб до добровільної 

сплати єдиного внеску  

Управління податкового 

адміністрування 

фізичних осіб 
 

Протягом 

півріччя 

Постійно здійснювався контроль за 

своєчасністю, достовірністю, повнотою 

нарахування та сплатою єдиного внеску, 

застосуванням фінансових санкцій.  

Протягом другого півріччя 2021 року, до СГ-

платників єдиного внеску застосовано 1 931 рішень 

про застосування штрафних санкцій і пені за 

несвоєчасну сплату єдиного внеску на суму           

8 056,6 тис. грн та винесено 85 постанов про 

накладення адміністративних стягнень на суму 

67,5 тис. гривень.   

До добровільної сплати залучено 229 осіб, 

надходження склали 8 727,9 тис. грн з урахуванням 

сплати за Договорами попередніх періодів 

1.25. Вжиття заходів з 

погашення податкового боргу 

платників податків, а також 

стягнення своєчасно не 

нарахованих та/або 

несплачених сум єдиного 

внеску  

Управління по роботі з 

податковим боргом 
 

Протягом 

півріччя 

Протягом звітного періоду забезпечено 

підготовку відповідних документів та направлено 

382 позови до суду на стягнення боргу (готівкових 

та безготівкових коштів, за рахунок майна 

платників та активів через органи Державної 

виконавчої служби (далі – ДВС)) на загальну суму  

806 612,3 тис. гривень. За результатами вжитих 

заходів стягнуто до бюджету 23 853,74 тис. 

гривень. 

Сформовано та направлено платникам            

6,5 тис. вимог про сплату боргу з єдиного внеску, 

передано 19,5 тис. узгоджених вимог до органів 

ДВС на суму 477,6 млн гривень. Надходження в 

рахунок погашення боргу з єдиного внеску склали 

212,0 млн гривень 
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1.26. Вжиття заходів щодо 

реалізації майна, яке 

знаходиться у податковій 

заставі, через систему бірж та 

аукціонів відповідно до вимог 

чинного законодавства  

Управління по роботі з 

податковим боргом 
 

Протягом 

півріччя 

Вживались заходи щодо передачі в 

установленому порядку активів на реалізацію у 

рахунок погашення боргу. Про кожний факт 

передачі у реалізацію заставного майна 

підприємств-боржників вартістю понад 1 тис. грн, 

інформація надсилалася для розміщення на 

субсайті «Головне управління ДПС у 

Дніпропетровській області» офіційного вебпорталу 

ДПС України.  

Забезпечено передачу в реалізацію майна на 

суму 3 940,1 тис.грн., реалізовано майна на суму            

3 979,5 тис.грн. В рахунок погашення податкового 

боргу від реалізації заставного майна до бюджету 

надійшло 89,6 тис. грн. З 01.07.2021 по 01.12.2021 

реалізація майна не відбувалась через внесення 

відповідних змін до Закону України «Про товарні 

біржі» 
 

1.27. Вжиття заходів з питань 

застосування 

адміністративного арешту 

(арешту) майна платників 

податків та/або зупинення 

видаткових операцій на їх 

рахунках у банку        

Управління по роботі з 

податковим боргом 
 

Протягом 

півріччя 

Протягом звітного періоду здійснювалися 

заходи щодо накладення арешту на кошти та інші 

цінності, що знаходяться в банку платника 

податків, який має податковий борг. Так, на 

виконанні в банківських установах перебувають 5 

відповідних постанов суду на суму 9 932,7 тис. 

гривень 

 

1.28. Проведення роботи щодо 

відстрочення, розстрочення 

грошових зобов’язань та/або 

податкового боргу, здійснення 

в межах повноважень, 

передбачених чинним 

законодавством, списання 

безнадійного податкового 

боргу 
 

Управління по роботі з 

податковим боргом 
 

Протягом 

півріччя 

Щотижнево проводився аналіз та контроль 

своєчасності та повноти погашення наданих 

розстрочених (відстрочених) сум грошових 

зобов`язань (податкового боргу) у розрізі 

платників податків..   

За результатами проведеного аналізу протягом 

звітного періоду обсяг сплати розстрочених 

(відстрочених) сум склав 171,6 млн. грн.   

Інформація про надходження сум розстрочених 
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(відстрочених) платежів щомісячно направляється 

до Департаменту по роботі з податковим боргом 

ДПС України. 

Протягом звітного періоду списано 

безнадійного податкового боргу на суму                  

348 843,5 тис. гривень   

1.29. Здійснення роботи з 

виявлення, обліку, зберігання, 

оцінки, розпорядження 

безхазяйним майном, а також 

іншим майном, що переходить 

у власність держави 

Управління по роботі з 

податковим боргом 
 

Протягом 

півріччя 

Постійно проводилася робота щодо виявлення 

безхазяйного майна та забезпечення передачі його 

на реалізацію.Як результат, виконання 

індикативних показників з надходження до 

державного та місцевого бюджетів від реалізації 

безхазяйного майна та майна, що переходить у 

власність держави, за звітний період виконано:  

- до державного бюджету на 390,2 відс. (план 

– 333 тис. грн; факт – 1 299,4 тис. грн),  

- до місцевих бюджетів на 742 відс. (план –           

5 тис.грн.; факт – 37,1 тис. грн). 

Враховуючи зміни у Законі України «Про 

товарні біржі», реалізація безхазяйного майна з 

01.07.2021 не відбувається, оскільки підприємство, 

включене до Єдиного реєстру торговельних 

організацій на 2021 рік по Дніпропетровській 

області, не має членства на товарних біржах.  

У грудні п. р. відбулось засідання комісії з 

формування вказаного Єдиного реєстру на                 

2022 рік. Відповідну інформацію 28.12.2021 

направлено до ДПС України для розміщення на 

вебпорталі ДПС 

Розділ 2. Проведення роботи з питань дотримання вимог податкового законодавства, законодавства щодо адміністрування 

єдиного внеску та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС, у т. ч. боротьби з 

відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом  

2.1. Організація та 

проведення документальних 

(планових та позапланових) 

перевірок платників податків з 

Управління податкового 

аудиту 
Протягом 

півріччя 

Протягом липня – грудня 2021року проведено 

106 документальних планових, 265 позапланових 

перевірок, 713 перевірок з питань оподаткування 

фізичних осіб, 390 фактичних перевірок субʼєктів 
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питань дотримання суб’єктами 

господарювання вимог 

податкового, валютного та 

іншого законодавства, 

контроль за дотриманням 

якого покладено на органи 

ДПС та зустрічних звірок у 

межах зазначених перевірок. 

Супроводження плану - 

графіку проведення 

документальних планових 

перевірок платників податків 

на 2021 рік 

господарювання, що здійснюють продаж 

підакцизних товарів та 30 зустрічних звірок 

платників податків. 

За результатами вказаних перевірок до 

бюджету донараховано та надійшло 112,6  млн 

гривень.       

Забезпечено постійне супроводження плану – 

графіка проведення документальних планових 

перевірок платників податків на  2021 рік 

2.2. Організація та участь у 

проведенні перевірок, щодо 

виявлення операцій, які 

можуть бути пов’язані з 

легалізацією (відмиванням) 

доходів, одержаних злочинним 

шляхом та іншими 

правопорушеннями  

Управління боротьби з 

відмиванням доходів, 

одержаних злочинним 

шляхом 
 

Протягом 

півріччя 

Протягом звітного періоду прийнято участь у 

проведенні 6 документальних (планових) 

перевірках дотримання суб’єктами 

господарювання вимог податкового, митного, 

валютного та іншого законодавства, за 

результатами яких виявлено 266 фінансових 

операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією 

(відмиванням) доходів, одержаних злочинним 

шляхом на загальну суму 345,1 млн гривень 

2.3. Проведення у межах 

компетенції фактичних 

перевірок платників податків з 

питань дотримання вимог 

законодавства, яке регулює 

відносини у сфері виробництва 

та обігу спирту, спиртовмісної 

продукції, пального, 

алкогольних напоїв і 

тютюнових виробів, рідин, що 

використовуються в 

електронних сигаретах, 

зберіганням пального, порядку 

Управління податкового 

аудиту, управління 

контролю за 

підакцизними товарами 
 

Протягом 

півріччя 

У межах компетенції забезпечено проведення 

фактичних перевірок з питань виробництва та 

обігу підакцизних товарів, регулювання обігу 

готівки, порядку здійснення платниками податків 

розрахункових операцій, ведення касових 

операцій, наявності ліцензій, виданих органами 

ДПС, дотримання роботодавцем законодавства 

щодо укладення трудового договору, оформлення 

трудових відносин з працівниками (найманими 

особами). 

 Здійснено 390 фактичних перевірок СГ, за 

результатами яких встановлено порушень на 

загальну суму 13,0 млн гривень. 
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здійснення платниками 

податків розрахункових 

операцій, ведення касових 

операцій, наявності ліцензій, 

виданих органами ДПС, 

дотримання роботодавцем 

законодавства щодо укладення 

трудового договору, 

оформлення трудових відносин 

з працівниками (найманими 

особами) 

Також, проведено 87 фактичних перевірок, у 

ході яких виявлено 83 порушення законодавства у 

сфері обігу підакцизних товарів. Загальна сума 

фінансових санкцій склала 4 815,98 тис. грн, 

донараховано акцизного податку на суму 58,4 млн. 

гривень 

2.4. Здійснення контролю 

стосовно забезпечення 

виявлення суб’єктів 

господарювання, які 

порушують податкове 

законодавство при виплаті 

заробітної плати (без 

утримання податку на доходи 

фізичних осіб, військового 

збору та єдиного внеску, 

здійснюють виплати за 

рахунок не облікованих 

коштів, використання праці 

найманих осіб без укладання 

трудових угод) 
 

Управління податкового 

аудиту, управління 

податкового 

адміністрування 

фізичних осіб  

Протягом 

півріччя 

Протягом звітного періоду здійснювався 

контроль щодо забезпечення виявлення СГ, які 

порушують податкове законодавство при виплаті 

заробітної плати, зокрема протягом липня - грудня 

2021 року перевірено 116 СГ та  встановлено 

порушення по 99 перевірках з ПДФО та 116 по 

єдиному внеску. 

 За результатами проведених перевірок всього 

донараховано ПДФО – 21 822,0 тис. грн., єдиного 

внеску – 2 381,5 тис. грн., військового збору – 

1 338,8 тис. гривень та забезпечено надходження 

до бюджету ПДФО – 2015,1 тис. грн, єдиного 

внеску – 1 426,9 тис. грн, військового збору –               

170,6 тис. гривень  
 

2.5. Організація та 

проведення перевірок, 

зустрічних звірок суб’єктів 

господарювання щодо 

визначення достовірності 

нарахування бюджетного 

відшкодування ПДВ 

Управління податкового 

аудиту 

Протягом 

півріччя 

Проведено 3 документальних перевірки щодо 

визначення достовірності нарахування бюджетного 

відшкодування ПДВ, за результатами яких 

зменшено бюджетне відшкодування на суму                

0,6 млн грн, також зменшено від’ємне значення з 

ПДВ у сумі 0,02 млн.грн. та донараховано ПДВ з 

урахуванням штрафних санкцій у сумі 0,01 млн. 

гривень. 

Опрацьовано та направлено відповіді на 143 
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запити від податкових органів інших регіонів щодо 

отримання інформації/проведення зустрічних 

звірок з питань бюджетного відшкодування. 

Крім того, проведено зустрічні звірки  між 

платниками, які перебувають на обліку в ГУ ДПС, 

складено 39 відповідних довідок 

2.6. Проведення камеральних 

перевірок, зустрічних звірок 

суб’єктів господарювання 

щодо визначення достовірності 

нарахування бюджетного 

відшкодування ПДВ 

Управління з питань 

виявлення та 

опрацювання податкових 

ризиків, управління 

податкового 

адміністрування 

фізичних осіб 

Протягом 

півріччя 

У звітному періоді забезпечено проведення 

камеральних перевірок СГ щодо визначення 

достовірності нарахування бюджетного 

відшкодування ПДВ. 

За результатами вказаних камеральних 

перевірок підтверджено правомірність бюджетного 

відшкодування у сумі 1 369,9 млн грн, упереджено 

– 1,1 млн гривень 
 

2.7. Проведення камеральних 

перевірок податкової звітності 

суб’єктів господарювання. 

Застосування штрафних 

(фінансових) санкцій за 

неподання та/або несвоєчасне 

подання звітності, 

встановленої законодавством, 

контроль за додержанням 

якого покладено на ДПС, за 

порушення законодавства з 

єдиного внеску, а також за 

порушення термінів сплати 

узгоджених податкових 

зобов’язань, несвоєчасність 

реєстрації податкових 

накладних у Єдиному  реєстрі 

податкових накладних, 

несвоєчасність реєстрації 

акцизних накладних та 

Управління податкового 

адміністрування 

юридичних осіб, 

управління податкового 

адміністрування 

фізичних осіб, 

управління контролю за 

підакцизними товарами, 

управління з питань 

виявлення та 

опрацювання податкових 

ризиків 

Протягом 

півріччя 

За друге півріччя 2021 року за результатами 

камеральних перевірок складено 5 524 актів, за 

наслідками яких донараховано 55,1 млн грн 

основного платежу та штрафних санкцій. 

За неподання (несвоєчасне подання) 

податкової звітності з податку на прибуток та ПДВ 

складено  2 567 актів на загальну суму штрафних 

санкцій 2,5 млн гривень. 

За несвоєчасну сплату податку на прибуток та 

ПДВ складено 1 603  актів на загальну суму                  

20,1 млн гривень. 

За порушення строків реєстрації податкових 

накладних - 917 актів на загальну суму 25,2 млн 

гривень. 

Протягом звітного періоду проведено 

камеральні перевірки 4 534 СГ з питань 

правильності нарахування та сплати рентної плати 

та екологічного податку. За їх результатами 

донараховано 1 960 тис. грн основного платежу та 

штрафних санкцій. 
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розрахунків коригування до 

них у Єдиному реєстрі 

акцизних накладних 

За неподання (несвоєчасне подання) звітності 

за результатами камеральних перевірок складено 

ППР по 138 СГ на загальну суму штрафних 

санкцій 359 тис грн, за несвоєчасну сплату 

податків – по 115 СГ на загальну суму 

597 тис гривень. 

По місцевих податках і зборах проведено 

камеральні перевірки 5 386 СГ, за наслідками яких 

донараховано 2 459,0 тис грн податкових 

зобов’язань. 

За неподання (несвоєчасне подання) звітності 

за результатами камеральних перевірок складено 

ППР по 107 СГ на загальну суму штрафних 

санкцій 68,7 тис грн, за несвоєчасну сплату 

податків – по 181 СГ на загальну суму 1 387,3 тис 

гривень.  

За несвоєчасне подання звітності з єдиного 

внеску прийнято 995 рішень про застосування 

фінансових санкцій на суму 169,2 тис. гривень.  

Застосовано штрафні санкції за несвоєчасне 

подання податкових декларацій: 

-  з єдиного податку  з підприємців по 133 

платниках на суму 68,7 тис. грн; 

- про майновий стан і доходи по 317 

платниках на суму 172,9 тис. грн;  

- з ПДВ по ФОП по 136 платниках  на суму 

63,8 тис. грн; 

-  з екологічного податку по 7 ФОП на суму 

3,7 тис. грн,  

- з рентної плати по 57 ФОП на суму 

157,8 тис. гривень. 

Проведено 34 583 камеральних перевірок за 

результатами яких, за неподання або несвоєчасне 

подання декларацій з акцизного податку, складено 

513 ППР сума застосованих штрафних санкцій 
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складає 59 088,4 тис.гривень 

 

2.8. 

 

Організація та проведення 

перевірок платників податків з 

питань повноти нарахування і 

сплати податків під час 

здійснення контрольованих 

операцій, проведення (участь у 

проведенні) документальних 

перевірок щодо виявлення 

фактів неподання 

(несвоєчасного подання) звітів 

про контрольовані операції, не 

включення контрольованих 

операцій у зазначені звіти 
 

Управління податкового 

аудиту 

Протягом 

півріччя 

Організована робота щодо здійснення 

податкового контролю за трансфертним 

ціноутворенням. Так, у другому півріччі                  

2021 року завершено документальну позапланову 

виїзну перевірку з питань дотримання платником 

податків принципу «витягнутої руки» під час 

здійснення контрольованих операцій, за результатами 

якої донараховано 4,3 млн гривень. Крім того, 

здійснено позапланову невиїзну перевірку щодо 

неподання звіту про контрольовані операції за              

2018 рік, донараховано штрафні санкції у сумі                

0,53 млн.гривень. 

Станом на 31.12.2021 триває перевірка                    

щодо дотримання принципу «витягнутої руки».   

За результатами проведеного моніторингу та 

первинного аналізу інформації щодо здійснених 

контрольованих операцій, включених до Звітів про 

контрольовані операції, 7 СГ здійснили самостійне 

коригування ціни контрольованої операції, за 

результатами чого додатково надійшло до бюджету 

14,2 млн.гривень 

 

2.9. Формування пропозицій до 

Плану-графіка проведення 

документальних планових 

перевірок платників податків на 

2022 рік та направлення його до 

ДПС на затвердження у 

встановленому порядку                           

Управління податкового 

аудиту 

До 01.12.2021 

 

Забезпечено формування пропозицій до Плану – 

графіка проведення документальних планових 

перевірок платників податків на 2022 рік, проєкт Плану 

– графіку  направлений на затвердження до ДПС у 

встановлений термін  

2.10. Здійснення заходів, 

спрямованих на виявлення 

фінансових операцій, які 

можуть бути пов’язані з 

Управління боротьби з 

відмиванням доходів, 

одержаних злочинним 

шляхом 

Протягом 

півріччя 

У результаті проведення комплексу заходів, 

спрямованих на виявлення фінансових операцій, які 

можуть бути пов’язані з відмиванням 

(легалізацією) доходів, одержаних злочинним 
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легалізацією (відмиванням) 

доходів, одержаних злочинним 

шляхом (направлення до ДПС 

повідомлень про такі операції); 

встановлення фактів 

використання кримінальних 

доходів і подальшої їх 

легалізації та встановлення 

ознак правопорушень, 

пов’язаних з відмиванням 

доходів  
 

шляхом, виявлено та направлено до ДПС України 

512 повідомлень про фінансові операції, які 

можуть бути пов’язані з легалізацією 

(відмиванням) доходів, одержаних злочинним 

шляхом на загальну суму 715,6 млн грн, зібрано 64 

матеріали відносно суб’єктів господарювання з 

ознаками правопорушень, пов’язаних з 

відмиванням доходів, які передано до 

правоохоронних органів 

2.11. Проведення досліджень, 

пов’язаних з легалізацією 

(відмиванням) доходів, 

одержаних злочинним шляхом 

та іншими правопорушеннями 

за власними матеріалами, а 

також матеріалами 

правоохоронних органів та 

інших організацій 

Управління боротьби з 

відмиванням доходів, 

одержаних злочинним 

шляхом 

 

Протягом 

півріччя 

За результатами проведення досліджень,  

пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, 

одержаних злочинним шляхом зібрано та передано 

до правоохоронних органів 64 матеріали, у т. ч.: за 

власною ініціативою - 45; за ініціативою 

правоохоронних органів – 19.  

З використанням зазначених матеріалів, 

слідчими підрозділами правоохоронних органів до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - 

ЄРДР) внесено відомості про 8 кримінальних 

правопорушень та 54 матеріалів приєднано до 

раніше зареєстрованих кримінальних проваджень 

 

Розділ 3. Організація роботи щодо контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і 

реалізації пального 

3.1. Ліцензування діяльності 

суб’єктів господарювання з 

оптової торгівлі спиртом, 

оптової та роздрібної торгівлі 

алкогольними напоями, 

тютюновими виробами і 

рідинами, що 

використовуються в 

електронних сигаретах, оптової  

Управління контролю за 

підакцизними товарами 

Протягом 

півріччя 

У другому півріччі 2021 року видано 8489 

ліцензій на виробництво, оптову, роздрібну 

торгівлю алкогольними напоями та тютюновими 

виробами, рідинами, що використовуються в 

електронних сигаретах, пальним та зберігання 

пального, з них: 8032 ліцензії на право роздрібної 

торгівлі алкогольними напоями та тютюновими 

виробами,  рідинами, що використовуються в 

електронних сигаретах; 15 ліцензій на право 
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та роздрібної торгівлі пальним 

та зберігання пального: видача, 

призупинення та анулювання 

ліцензій на право торгівлі 

спиртом оптової та роздрібної 

торгівлі алкогольними 

напоями, тютюновими 

виробами і рідинами, що 

використовуються в 

електронних сигаретах, видача 

ліцензій на право оптової та 

роздрібної торгівлі пальним та 

зберігання пального 

оптової торгівлі алкогольними напоями та 

тютюновими виробами, рідинами, що 

використовуються в електронних сигаретах;             

60 ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним; 

333 ліцензій на зберігання пального; 49 ліцензій на 

право оптової торгівлі пальним. 

Призупинено дію 1011 ліцензій за 

несвоєчасну сплату чергового платежу, з них: на 

право роздрібної торгівлі алкогольними напоями 

– 612; тютюновими виробами – 394; зберіганням 

пального – 5.  

Анульовано 2487 ліцензій, з них: 842 на 

право роздрібної торгівлі алкогольними напоями; 

571 на право роздрібної торгівлі тютюновими 

виробами; 111 на право оптової торгівлі 

алкогольними напоями; 47 на право оптової 

торгівлі тютюновими виробами; 56 на право 

роздрібної торгівлі пальним; 659 на право оптової 

торгівлі пальним; 201 зберігання пального 

3.2. Забезпечення видачі 

марок акцизного податку для 

маркування підакцизних 

товарів з використанням штрих 

коду та QR-коду за заявками 

підприємств-виробників та 

імпортерів алкогольних напоїв 

і тютюнових виробів. Ведення 

електронної бази марок 

акцизного податку 

Управління контролю за 

підакцизними товарами 

Протягом 

півріччя 

Протягом звітного періоду за заявками-

розрахунками СГ видано 54,9 млн. марок 

акцизного податку у т. ч. 5,6 млн. штук для 

маркування тютюнових виробів та 49,3 млн. штук 

для маркування алкогольних виробів. 

Забезпечується ведення  бази марок акцизного 

податку та збереження інформації щодо їх 

отримання та реалізації в електронному вигляді   

3.3. Забезпечення контролю 

за зберіганням, обліком, 

продажем та використанням 

марок акцизного податку 

Управління контролю за 

підакцизними товарами 

Протягом 

півріччя 

Здійснювався контроль за зберіганням, 

обліком, продажем та використанням марок 

акцизного податку.  

Забезпечено проведення 3 інвентаризацій  

залишків марок акцизного податку у сховищі              

ГУ ДПС, складено 6 звітів про рух марок 
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акцизного податку 

3.4. Забезпечення обстеження 

місць зберігання, виробництва, 

транспортування та реалізації 

спирту, спиртовмісної 

продукції, виноматеріалів, 

алкогольних напоїв, 

тютюнових виробів, рідин, що 

використовуються в 

електронних сигаретах та 

пального 

Управління контролю за 

підакцизними товарами 
 

Протягом 

півріччя 

У звітному періоді проведена атестація 

виробництва алкогольних напоїв на одному з 

підприємств, складені відповідні акти від 

16.09.2021 та від 17.12.2021. За результатами 

проведених перевірок видано відповідні атестати 

виробництва 

3.5. Організація роботи 

уповноважених представників 

ГУ ДПС на податкових постах 

та акцизних складах 

підприємств – виробників 

алкогольних напоїв та 

пального  

Управління контролю за 

підакцизними товарами 
 

Протягом 

півріччя 

Станом на кінець звітного періоду в області 

зареєстровано 5 акцизних складів та 7 податкових 

постів. Проведено 60 перевірок роботи 

представників ГУ ДПС на акцизних складах та 

податкових постах. За наслідками перевірок 

складено відповідні матеріали, порушень не 

встановлено 

3.6. Забезпечення належного 

контролю за дотриманням 

суб’єктами господарювання 

вимог законодавства щодо 

реалізації тютюнових виробів, 

рідин, що використовуються в 

електронних сигаретах за 

цінами, вищими від 

максимальних роздрібних цін, 

встановлених виробниками або 

імпортерами таких  виробів   

Управління контролю за 

підакцизними товарами 

 

Протягом 

півріччя 

У рамках контролю за дотриманням СГ вимог 

законодавства щодо реалізації тютюнових виробів, 

рідин, що використовуються в електронних 

сигаретах за цінами, вищими від максимальних 

роздрібних цін, у звітному періоді проведено 87 

фактичних перевірок, в ході яких виявлено 83 

порушення законодавства у сфері обігу 

підакцизних товарів, з яких - 4 факти торгівлі 

тютюновими виробами за цінами, вищими від 

максимальних, застосована штрафна санкція в сумі 

40,0 тис. гривень 

Розділ 4. Впровадження та розвиток електронних сервісів для суб’єктів господарювання 

4.1. Забезпечення реєстрації та 

обліку платників податків; 

здійснення контролю за 

повнотою, достовірністю та 

актуальністю реєстраційних та 

Управління електронних 

сервісів, 

державні податкові 

інспекції ГУ ДПС (далі - 

ДПІ) 

Протягом 

півріччя 

Протягом звітного періоду забезпечено 

проведення роботи з питань реєстрації та обліку 

платників податків, обробки відомостей, які 

надійшли з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
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облікових даних інформаційних 

ресурсів. Забезпечення реєстрації 

та обліку реєстраторів 

розрахункових операцій (РРО), 

книг обліку розрахункових 

операцій (КОРО), журналів 

використання РРО з купівлі-

продажу іноземної валюти та 

розрахункових книжок (РК) 
 

громадських формувань (далі – ЄДР), постановки 

на облік платників єдиного внеску.  

У звітному періоді зареєстровано та взято на 

облік 14 056 СГ, з них 2 077 юридичних осіб та               

11 979 фізичних осіб. 

За вказаний період опрацьовано 79 612 

відомостей, що надійшли з ЄДР. 

Вживалися заходи щодо забезпечення 

охоплення обліком нерезидентів, які здійснюють 

діяльність на території України та повинні стати на 

облік у контролюючих органах. Так, протягом 

звітного періоду взято на облік – 21 нерезидента 

(19 нерезидентів, представництва або відокремлені 

підрозділи яких акредитовані та перебувають на 

обліку в ГУ ДПС, 2 нерезиденти які здійснюють 

господарську діяльність на території України);  

знято з обліку – 22 платники. 

Здійснено актуалізацію даних РРО, на 

постійній основі проведено інвентаризацію даних, 

внесених до Системи обліку даних РРО, а саме: 

зареєстровано 3 331 РРО, 9 299 книг обліку 

розрахункових операцій, винесено 119 рішень про 

скасування реєстрації РРО 

4.2. Організація роботи щодо 

впровадження зразків 

сучасного обслуговування 

платників податків, зокрема 

розвиток електронних сервісів 

з метою забезпечення 

зменшення витрат часу на 

адміністрування податків і 

зборів та вдосконалення 

наявних електронних сервісів 

обслуговування платників 

податків 
 

Управління електронних 

сервісів, ДПІ 

 

Протягом 

півріччя 

Вживалися заходи щодо організації роботи з 

впровадження зразків сучасного обслуговування 

платників податків та  вдосконалення наявних 

електронних сервісів для платників податків.  

У рамках зазначених заходів під час 

виникнення проблемних ситуацій до ДПС України 

в оперативному режимі направлялася інформація 

та звернення щодо вирішення проблемних питань з 

методології приймання та обробки звітності, 

пропозиції щодо автоматизації процедур обробки 

звітності, та з питань удосконалення програмного 

забезпечення ІТС  
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4.3. Організація та контроль 

діяльності Центрів 

обслуговування платників (далі 

– ЦОП), у т. ч.: складання та 

затвердження графіків роботи; 

формування відповідної 

інформації та розміщення її на 

стендах; підготовка 

інформаційно-аналітичних 

матеріалів щодо роботи ЦОП; 

здійснення контролю за 

дотриманням вимог 

документів, що регламентують 

діяльність ЦОП 

Управління електронних 

сервісів, ДПІ 

Протягом 

півріччя 

У звітному періоді забезпечено формування 6 

графіків прийому в ЦОП посадовими особами             

ГУ ДПС суб'єктів звернень, що звертаються за 

отриманням адміністративних послуг. 

Забезпечено розміщення на стендах ЦОП 670 

інформаційно-методичних повідомлень. 

За результатами аналізу роботи ЦОП 

підготовлено 9 аналітичних довідок. Cкладено 6 

звітів про результати роботи у сфері надання 

адміністративних послуг. 

Надано 139 360 адміністративних послуг, в 

тому числі за допомогою виїздів «Мобільного 

ЦОП» надано 1 085 адміністративних послуг 

4.4. Забезпечення реєстрації та 

обліку платників податків, 

єдиного внеску, формування та 

ведення Реєстру платників 

ПДВ, Реєстру отримувачів 

бюджетної дотації та інших 

реєстрів, організація роботи 

щодо реєстрації платників 

акцизного податку з реалізації 

пального 
 

Управління електронних 

сервісів, ДПІ 

 

Протягом 

півріччя 

Забезпечено реєстрацію та ведення обліку 

платників, проведено аналіз облікових даних 

платників податків в ІТС «Податковий Блок щодо  

забезпечення достовірності реєстраційних, 

облікових даних платників та об’єктів 

оподаткування. 

У звітному періоді забезпечено формування та 

ведення  Реєстру платників ПДВ, а саме 

реєстрацію, перереєстрацію, анулювання 

реєстрації платників  ПДВ, що перебувають на 

обліку, включення/ виключення їх до/з реєстру 

платників ПДВ. 

   Станом на 01.01.2022 в реєстрі перебуває           

23 234 платника ПДВ, з них: 21 419 - юридичних 

осіб; 1 815 - фізичних осіб. 

За звітний період зареєстровано 1 347 

платників ПДВ, у тому числі: 1169 - юридичні 

особи; 178 - фізичні особи. 

Анульовано реєстрацію платників ПДВ             

1 347 СГ, у тому числі за рішенням 

контролюючого органу – 1 169 СГ. 
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Сформовано 1 810 витягів із Реєстру платників 

ПДВ. 

Здійснюється постійний моніторинг даних 

реєстру платників ПДВ щодо реєстрації, 

перереєстрації та анулювання платників ПДВ. 

 Організовано роботу щодо реєстрації 

платників акцизного податку з реалізації пального. 

За звітний період анульовано реєстрацію 1 СГ- 

платника акцизного податку з реалізації пального. 

Організовано роботу щодо ведення  Реєстру 

отримувачів бюджетної дотації. Станом на 

01.01.2022 в реєстрі перебуває 48 платників 

4.5. Забезпечення реєстрації та 

обліку фізичних осіб – 

платників податків, 

формування та ведення 

Державного реєстру фізичних 

осіб – платників податків 

Управління електронних 

сервісів, ДПІ 
 

Протягом 

півріччя 

Забезпечено формування та ведення 

Державного реєстру фізичних осіб – платників 

податків (далі – ДРФО). Так, у звітному періоді: 

- зареєстровано фізичних осіб – 27 383,  з них  

іноземних громадян – 1 348; 

- внесено зміни до реєстраційних даних 

громадян – 44 747; 

- зареєстровано в Окремому реєстрі 

Державного реєстру – 196 фізичних осіб; 

- відновлено реєстраційних номерів облікової 

картки платника податків – 21; 

- забезпечено надання адміністративних послуг 

громадянам з питань: 

а) видачі картки платника податків: –             

56 701;  

б) видачі відомостей з ДРФО про суми/джерела 

виплачених доходів та утриманих податків – 

14 796; 

в) внесення до паспорта громадянина України 

відмітки про наявність права здійснювати будь-які 

платежі за серією та номером паспорта по 203 

громадянам 
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4.6. Вжиття заходів щодо 

залучення платників податків 

до подання податкової 

звітності за допомогою 

електронних сервісів ДПС 

Управління електронних 

сервісів, ДПІ 
 

Протягом 

півріччя 
Забезпечено вжиття заходів щодо подання 

СГ звітності в електронному вигляді. Так, станом 

на 01.01.2022 частка податкових декларацій, 

поданих за допомогою електронних сервісів ДПС 

України у розрізі регіонів по області складає                 

89 відс., при цьому, по СГ- юридичних особах -             

96 відс.,  фізичних особах – 83 відсотки. 

Проводилася робота по залученню платників 

податків до дистанційного спілкування з 

податковими органами із широким застосуванням 

можливостей Електронного кабінету платника 

(cabinet.tax.gov.ua) та інших електронних сервісів, 

розміщених на вебпорталі ДПС України 

(tax.gov.ua) та субсайті ГУ ДПС (dp.tax.gov.ua), які 

містять всю необхідну інформацію для 

користування сервісами, а також щодо переваг 

подання звітності в електронному вигляді та 

залученню платників податків до отримання КЕП. 

Розроблено брошуру та листівку «Електронний 

кабінет – зручний електронний сервіс ДПС 

України», листівку «Е–Кабінет для громадян – 

зручний сервіс ДПС України для фізичних осіб», 

забезпечено їх розміщення у приміщеннях ЦОП та 

розповсюдження серед платників податків 

Розділ 5. Організація роботи з платниками податків, громадськістю та засобами масової інформації 

5.1. Розгляд звернень 

громадян (заяв, скарг, 

пропозицій) та запитів на 

публічну інформацію, у тому 

числі розгляд, в межах 

компетенції, звернень 

центральних органів 

виконавчої влади та їх 

територіальних органів, 

судової гілки влади, 

Організаційно-

розпорядче управління,  

структурні підрозділи 

 

Протягом 

півріччя 

Протягом другого півріччя 2021 року                

ГУ ДПС забезпечено розгляд 521 звернення 

громадян (у тому числі 9 колективних звернень від 

48 громадян) та 206 запитів на отримання 

публічної інформації.  

За результатами опрацювання запитів на 

публічну інформацію: 

- 150 запитів задоволено, з наданням 

інформації або відкритої інформації;  

- 1 запит надіслано за належністю; 
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правоохоронних органів, 

органів місцевого 

самоврядування, платників 

податків та єдиного внеску, 

установ, організацій усіх форм 

власності, об’єднань громадян, 

по суті поставлених питань, у 

т. ч. щодо правомірності дій 

посадових осіб 
 

- 48 запитів - не відповідали вимогам ст. 1 

Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI  

"Про доступ до публічної інформації", про що 

запитувачам надані відповідні роз’яснення; 

- 6 запитів станом на 01.01.2022 перебувають 

на виконанні; 

1 – термін подовжено. 

Також, забезпечено своєчасний та якісний 

розгляд запитів та звернень сторонніх організацій 

5.2. Забезпечення 

впровадження та роботи 

автоматизованого сервісу 

«Система обліку публічної 

інформації» 

Організаційно – 

розпорядче управління 
 

Протягом 

півріччя 

Забезпечено роботу автоматизованого сервісу 

«Система обліку публічної інформації». Зокрема,  

щомісячно на субсайті офіційного вебпорталу ДПС 

розміщувалися документи, що містять публічну  

інформацію у вигляді Форми електронної Картки 

обліку публічної  інформації, розпорядником якої є 

ГУ ДПС 

5.3. Організація та 

проведення особистого 

прийому громадян 

керівниками ГУ ДПС. 

Узагальнення та аналіз 

звернень громадян, 

розглянутих на особистому 

прийомі 

Організаційно – 

розпорядче управління, 

структурні підрозділи  

Протягом 

півріччя 

Після запровадження посилених 

протиепідемічних заходів, через поширення 

гострої респіраторної хвороби COVID–19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 

встановлено мораторій на проведення особистих 

прийомів громадян посадовими особами ГУ ДПС. 

У зв’язку з цим у звітному періоді особисті 

прийоми не проводились 

5.4. Координація діяльності 

Громадської ради при ГУ ДПС. 

Забезпечення взаємодії 

підрозділів ГУ ДПС з 

робочими органами 

Громадської ради та сприяння 

її діяльності 
 

Управління 

інформаційної взаємодії, 

структурні підрозділи 

Протягом 

півріччя 

Протягом другого півріччя 2021 року 

організовано та проведено 8 засідань Громадської 

ради та 12 засідань комітетів при Громадській раді 

на яких розглядалися найбільш актуальні питання 

у сфері оподаткування 

5.5. Організація та 

проведення зустрічей з 

представниками бізнесу та 

Управління 

інформаційної взаємодії, 

структурні підрозділи 

Протягом 

півріччя 

За звітний період проведено 212 зборів і 

зустрічей з представниками бізнесу та інститутами 

громадянського суспільства з обговорення 
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інститутів громадянського 

суспільства для обговорення 

актуальних питань реалізації 

податкової політики 

актуальних питань податкової політики 

 

5.6. Організація та 

проведення заходів щодо 

формування податкової 

культури у майбутніх платників 

податків 

 

Управління 

інформаційної взаємодії, 

структурні підрозділи 

Протягом 

півріччя 

Протягом звітного періоду проведено 28 

заходів з майбутніми платниками податків щодо 

формування податкової культури 

5.7. Участь у заходах, які 

проводяться інститутами 

громадянського суспільства, 

бізнес-асоціаціями 

Управління 

інформаційної взаємодії, 

структурні підрозділи 

Протягом 

півріччя 

Протягом звітного періоду проведено 54 заходи 

з інститутами громадянського суспільства, бізнес-

асоціаціями за участі представників ДПС 

5.8. Координація роботи 

структурних підрозділів                 

ГУ ДПС щодо проведення 

«круглих столів», тематичних 

зустрічей на підприємствах, в 

організаціях, установах та 

інших заходів з актуальних 

питань, що належать до 

компетенції ГУ ДПС. 

Організація та проведення у 

межах компетенції 

структурного підрозділу 

семінарів, нарад, «круглих 

столів» тощо 

Управління 

інформаційної взаємодії, 

організаційно – 

розпорядче управління, 

структурні підрозділи 

Протягом 

півріччя 

Забезпечувалася координація роботи 

структурних підрозділів ГУ ДПС щодо проведення 

«круглих столів», тематичних зустрічей на 

підприємствах, в організаціях та установах 

За звітний період проведено 88 засідань 

„круглого столу”, 158 зборів і зустрічей з 

громадськістю 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9. Забезпечення координації 

роботи структурних підрозділів 

ГУ ДПС щодо реалізації єдиної 

інформаційної політики 

 

Управління 

інформаційної взаємодії, 

структурні підрозділи 

Протягом 

півріччя 

Забезпечено координацію роботи структурних 

підрозділів ГУ ДПС стосовно реалізації єдиної 

інформаційної політики, зокрема:  

- щоквартально, згідно затверджених  планів-

графіків проводилися за  участю керівників 

структурних підрозділів ГУ ДПС пресконференції, 



 36 

брифінги, сеанси телефонного зв’язку "гаряча 

лінія", виступи на телевізійних каналах; 

- на постійній основі проводився аналіз 

інформаційних повідомлень засобів масової 

інформації (далі – ЗМІ) про діяльність                  

ГУ ДПС, податкову політику 

5.10. Інформування 

громадськості через засоби 

масової інформації (далі – ЗМІ) 

та субсайт офіційного 

вебпорталу ДПС щодо завдань, 

напрямів і результатів 

діяльності ГУ ДПС, соціальної 

значимості добровільної та 

своєчасної сплати податків 
 

Управління 

інформаційної взаємодії, 

структурні підрозділи 

Протягом 

півріччя 

У звітному періоді забезпечено інформування 

громадськості через ЗМІ та субсайт «Головне 

управління ДПС у Дніпропетровській області» 

офіційного вебпорталу ДПС щодо завдань, 

напрямів і результатів діяльності ГУ ДПС, 

соціальної значимості добровільної та своєчасної 

сплати платежів. Всього підготовлено 1 256 таких 

повідомлень   

5.11. Забезпечення 

інформаційного наповнення та 

супроводження субсайту 

офіційного вебпорталу ДПС 
 

Управління 

інформаційної взаємодії, 

структурні підрозділи  

Протягом 

півріччя 

Протягом звітного періоду на субсайті 

«Головне управління ДПС у Дніпропетровській 

області» офіційного вебпорталу ДПС розміщено     

3 796 матеріалів, з яких 1 256 інформаційних, 2 540 

консультаційно-роз’яснювальних з різних напрямів 

діяльності ГУ ДПС 

5.12. Забезпечення 

оприлюднення (оновлення) 

наборів даних, які підлягають 

оприлюдненню у формі 

відкритих даних на Єдиному 

державному вебпорталі 

відкритих даних у 

встановленому законодавством 

порядку  

Організаційно – 

розпорядче управління, 

структурні підрозділи 
 

Протягом 

півріччя 

Забезпечено розміщення 4 наборів даних, які 

підлягають оприлюдненню у формі відкритих 

даних на Єдиному державному вебпорталі 

відкритих даних у встановленому законодавством 

порядку 

 

5.13. Відстеження, аналіз 

повідомлень ЗМІ з питань 

діяльності ГУ ДПС та 

інформаційних приводів 

негативного характеру  

Управління 

інформаційної взаємодії, 

структурні підрозділи 

Протягом 

півріччя 

За результатами моніторингу та аналізу 

інформаційного простору за звітний період не 

встановлено інформаційних приводів негативного 

характеру 
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5.14. Проведення 

роз’яснювальної роботи 

шляхом підготовки, розміщення 

у ЗМІ матеріалів та 

розповсюдження серед 

платників друкованої продукції 

щодо практики застосування 

законодавства з питань, що 

належать до компетенції ДПС 

Управління 

інформаційної взаємодії, 

структурні підрозділи  

 

Протягом 

півріччя 

 

У звітному періоді підготовлено 5 615 

матеріалів з питань застосування податкового 

законодавства та єдиного внеску. 

У друкованих ЗМІ розміщено 515 матеріалів, на 

радіоканалах – 482, на телеканалах – 356, в 

Інтернет - ЗМІ – 19 150 матеріалів . 

Розповсюджено 960 видів друкованої продукції 

загальним накладом 21 352 примірники 

5.15. Висвітлення у ЗМІ 

інформації щодо проведення 

масово-роз’яснювальної роботи 

з декларування громадянами 

доходів, отриманих у 2020 році 

 

Управління 

інформаційної взаємодії, 

структурні підрозділи  

 

Протягом 

півріччя 

 

Протягом другого півріччя 2021 року 

висвітлено у ЗМІ матеріали щодо проведення 

деклараційної кампанії у 2021 році: у друкованих 

ЗМІ – висвітлено 59 публікацій, на телебаченні - 30 

повідомлень, на радіо – 50 повідомлень 

5.16. Забезпечення якісного та 

своєчасного розгляду 

інформації, що надходить на 

сервіси «Пульс», «Урядова 

гаряча лінія», «Гаряча лінія 

Голови Дніпропетровської 

ОДА» 

Організаційно – 

розпорядче управління, 

структурні підрозділи 
 

Протягом 

півріччя 

Протягом звітного періоду забезпечено якісний 

та своєчасний розгляд звернень, які надійшли на 

сервіс «Пульс». За вказаний період надійшло 203  

звернення від фізичних і юридичних осіб щодо 

неправомірних дій або бездіяльності працівників 

структурних підрозділів ГУ ДПС. Звернення 

включали наступні питання:  

-  107 - щодо роботи структурних підрозділів 

ГУ ДПС; 

-  46 - щодо реєстрації податкових накладних 

та звітності в електронному вигляді; 

-  16 - щодо якості надання адміністративних 

послуг; 

-  7 - щодо роботи центрів обслуговування 

платників; 

-  27 -  з інших питань. 

Також, забезпечено своєчасний розгляд 211 

звернень, які надійшли на розгляд від державного 

спеціалізованого сервісу "Урядова гаряча лінія 

1545" і 37 звернень, що надійшли через сервіс 
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"Гаряча лінія голови Дніпропетровської ОДА" 

Розділ 6. Забезпечення взаємозв’язків з органами державної влади та місцевого самоврядування, міжнародного співробітництва. 

Організація міжвідомчої взаємодії із суб’єктами інформаційних відносин 

6.1. Підготовка матеріалів для 

забезпечення участі 

представників ГУ ДПС у 

засіданнях постійно діючих 

комісій, міжвідомчих робочих 

груп і робочих груп 

Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації (далі  – 

ОДА), органів місцевого 

самоврядування з питань 

забезпечення надходжень 

платежів до бюджету у 

повному обсязі, зменшення 

податкового боргу, погашення 

заборгованості з виплати 

заробітної плати та підвищення 

рівня виплати зарплати, 

єдиного внеску та інших 

питань  

Структурні підрозділи   Протягом 

півріччя 

Протягом звітного періоду на засіданнях 

робочих комісій, створених при 

райдержадміністраціях та інших органах державної 

влади по роботі з СГ, що мають заборгованість з 

заробітної плати, або нараховують/виплачують 

заробітну плату найманим працівникам нижче 

встановленого законодавством мінімуму, 

заслухано 1 206 підприємств, з них підвищили 

рівень виплати заробітної плати 1 108  

підприємств. Додаткові надходження по податку 

на доходи фізичних осіб склали 1,2 млн грн, 

військового збору - 0,1 млн грн, єдиного 

соціального внеску – 1,5 млн гривень. 

Також, на виконання відповідного 

Розпорядження голови обласної державної 

адміністрації, готувалися матеріали та прийнято 

участь у роботі комісії із забезпечення проведення 

інвентаризації водних об’єктів, лісових ресурсів на 

території територіальних громад у 

Дніпропетровській області  

 

6.2. Забезпечення взаємодії з:    

6.2.1

. 

Департаментом екології 

та природних ресурсів ОДА 

щодо переліків суб’єктів 

господарювання, які мають 

дозволи на викиди 

забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами 

Управління податкового 

адміністрування 

юридичних осіб  

Протягом 

півріччя 

З метою забезпечення повноти обліку платників 

екологічного податку постійно використовувалися 

переліки СГ, отримані від Департаменту екології 

та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА, які 

мають дозволи на викиди в атмосферне повітря 

забруднюючих речовин стаціонарними джерелами 

забруднення та повинні сплачувати вказаний 

податок  
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забруднення  

 

6.2.2

. 

Сектором у 

Дніпропетровській області 

Державного агентства водних 

ресурсів України щодо надання 

інформації по платниках, яким 

видано дозволи на спеціальне 

водокористування  

Управління податкового 

адміністрування 

юридичних осіб  

 

Протягом 

півріччя 

Для забезпечення повноти нарахування та 

сплати рентної плати за спеціальне використання 

води аналізувалися переліки водокористувачів, які 

використовують забір води згідно даних 

статистичної звітності 2-ТП–водгосп (річна), 

отримані від Регіонального офісу водних ресурсів 

у Дніпропетровській області. 

Також, для подальшого аналізу до ГУ ДПС 

надавалася інформація по водокористувачах, яким 

видані дозволи на спеціальне водокористування  

6.2.3

. 

органами місцевого 

самоврядування: 

щодо переліку суб’єктів 

господарювання, які уклали 

договори оренди землі, збору 

за паркування транспортних 

засобів; 

з питань надання 

звітності, визначеної 

підпунктом 12.3.3 пункту 12.3 

статті 12 Податкового кодексу 

України, у тому числі по 

платниках податків – 

юридичних особах, та з питань 

надання інформації про стан 

розрахунків з місцевими 

бюджетами 

 

Управління податкового 

адміністрування 

юридичних осіб, 

управління електронних 

сервісів 
 

Протягом 

півріччя 

Забезпечувалося проведення аналізу та 

відпрацювання переліків СГ, які уклали договори 

оренди земельних ділянок державної та 

комунальної власності щодо повноти декларування 

податкових зобов'язань з орендної плати за землю. 

За результатами звірок Переліку орендарів 

земельних ділянок на 2021 рік 8 орендарями 

надано податкові декларації на суму 110,9 тис. 

гривень. 

Протягом  другого півріччя 2021 року до 

органів місцевого самоврядування надіслано 102 

листи щодо надання інформацій про суми наданих 

податкових пільг, включаючи втрати доходів 

бюджету від їх надання 

6.2.4

. 

Головним управлінням 

Державної казначейської 

служби України у 

Дніпропетровській області 

щодо проведення звірки 

Управління електронних 

сервісів  

Протягом 

півріччя 

Протягом звітного періоду складено 332 акти 

звірки з ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області 

щодо звітних даних про надходження податків і 

зборів та митних платежів до бюджетів усіх рівнів 

та ЄСВ 
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звітних даних про 

надходження платежів 

6.2.5

. 

фінансовими органами з 

питань надання інформації 

щодо нарахованих/сплачених 

сум податків і зборів, надміру 

сплачених платежів та сум 

заборгованості   

Управління електронних 

сервісів 

Протягом 

півріччя 

У рамках взаємодії з фінансовими органами 

протягом звітного періоду їм надіслано 110 листів 

щодо надання інформацій по 

нарахованих/сплачених сумах податків і зборів, 

надміру сплачених сумах та сумах заборгованості 

6.2.6

. 

органами виконавчої 

влади та місцевого 

самоврядування з питань 

надходжень до місцевих 

бюджетів    

Управління податкового 

адміністрування 

юридичних осіб, відділ 

координації та 

моніторингу доходів 

бюджету, управління з 

питань виявлення та 

опрацювання податкових 

ризиків 

Протягом 

півріччя 

Протягом звітного періоду забезпечено 

взаємодію з органами виконавчої влади та 

місцевого самоврядування з питань надходжень до 

місцевих бюджетів.  

Направлено 4 листи щодо надходження 

платежів до місцевих бюджетів. 

На запити Департаменту фінансів, 

Департаменту економічного розвитку 

Дніпропетровської облдержадміністрації та 

Департаменту економіки, фінансів та міського 

бюджету Дніпровської міської ради протягом 

звітного періоду надавалась наступна інформація: 

- щодо прогнозних надходжень у розрізі 

видів бюджетів, податків у 2021 році та наступних 

роках для планування бюджетів області та міста 

(11 листів); 

- інформація про хід виконання рішень 

Дніпропетровської облдержадміністрації та 

Дніпровської міської ради (17 листів) 

6.2.7

. 

правоохоронними 

органами з питань облікування  

та розслідування кримінальних 

правопорушень, у тому числі 

пов’язаних з легалізацією 

(відмиванням) доходів, 

одержаних злочинним шляхом 

 

Управління боротьби з 

відмиванням доходів, 

одержаних злочинним 

шляхом 

Протягом 

півріччя 

При постійній взаємодії з правоохоронними 

органами, за результатами розгляду матеріалів, 

підготовлених співробітниками ГУ ДПС, внесено 

до ЄРДР відомості про 8 кримінальних 

правопорушеннях та 54 матеріали приєднано до 

раніше зареєстрованих кримінальних проваджень 
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6.2.8

. 

державними 

реєстраторами, іншими 

установами – учасниками 

реєстраційних дій щодо 

забезпечення повноти обліку 

платників податків, а також з 

питань супроводження реєстрів 

страхувальників та 

застрахованих осіб 
 

Управління електронних 

сервісів, ДПІ 

Протягом 

півріччя 

На виконання протоколу взаємодії з 

державними реєстраторами, іншими установами – 

учасниками реєстраційних дій до відділу реєстрації 

юридичних осіб та ФОП Департаменту 

адміністративних послуг та дозвільних процедур 

Дніпровської міської ради направлено 5 листів 

щодо обліку платників податків, до Головного 

управління Пенсійного фонду у Дніпропетровській 

області - 8 листів 

6.2.9

. 

органами Державної 

виконавчої служби з метою 

збільшення надходжень коштів 

до бюджетів усіх рівнів за 

судовими рішеннями щодо 

стягнення податкового боргу 

та заборгованості зі сплати 

єдиного внеску, прийнятими на 

користь органів ДПС 
 

Управління по роботі з 

податковим боргом 

 

Протягом 

півріччя 

Протягом звітного періоду забезпечено 

взаємодію з територіальними органами ДВС з 

метою збільшення надходжень коштів до бюджетів 

усіх рівнів за судовими рішеннями щодо стягнення 

податкового боргу та заборгованості зі сплати 

єдиного внеску, прийнятими на користь органів 

ДПС.  

У територіальних органах ДВС на виконанні 

перебувають рішення суду про стягнення 

податкового боргу за рахунок активів на  загальну 

суму 220 млн грн та вимоги про сплату боргу 

(недоїмки) по єдиному соціальному внеску на суму 

212,6  млн гривень.  

Організовано роботу щодо проведення 

щомісячної звірки з органами ДВС виконавчих 

документів про стягнення заборгованості з єдиного 

внеску, щомісячно складались відповідні акти 

звірки. Всього складено 96 таких актів.  

За результатами спільної роботи з органами 

ДВС надходження в рахунок погашення 

податкового боргу за друге півріччя 2021 року 

склали – 2,2 млн грн; заборгованості з єдиного 

внеску – 32,1 млн гривень 

6.3. Забезпечення проведення 

спільних заходів з органами 

місцевого самоврядування з 

Управління податкового 

адміністрування 

фізичних осіб, 

Протягом 

півріччя 

З початку року за рахунок проведення спільних 

заходів з органами місцевого самоврядування з 

питань детінізації відносин у сфері зайнятості 
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питань детінізації відносин у 

сфері зайнятості населення, а 

також взаємодії з керівниками 

підприємств, установ, 

організацій (незалежно від 

форм власності), спрямованої 

на погашення заборгованості з 

виплати заробітної плати, 

підвищення її рівня, легалізації 

робочих місць та заробітної 

плати, ПДВ та податку на 

прибуток, збільшення 

надходжень до бюджетів усіх 

рівнів 

управління з питань 

виявлення та 

опрацювання податкових 

ризиків 

населення, а також взаємодії з керівниками 

підприємств, установ, організацій (незалежно від 

форм власності) відбулося погашення 

заборгованості з заробітної плати по 55 

підприємствах на загальну суму 34 032,2 тис. 

гривень. До бюджету надійшло 3 040,4 ПДФО та 

4 013,6 тис. грн єдиного внеску 

6.4. Забезпечення 

представництва інтересів ДПС 

у заходах міжнародного 

характеру за дорученням 

керівництва ДПС 

Організаційно – 

розпорядче управління  

Протягом 

півріччя 

Протягом звітного періоду ГУ ДПС не 

надавалися доручення з боку ДПС України щодо 

участі у заходах міжнародного характеру, 

відповідно ГУ ДПС не забезпечувалося 

представництво інтересів ДПС у таких заходах 

Розділ 7. Координація роботи з питань основної діяльності, здійснення контролю за виконанням документів 

 та перевірок з окремих питань 

7.1. Підготовка звіту про 

виконання плану роботи                 

ГУ ДПС на перше півріччя                 

2021 року, його направлення в 

установленому порядку до 

ДПС, забезпечення розміщення 

на субсайті офіційного 

вебпорталу ДПС та Єдиному 

державному вебпорталі 

відкритих даних  

Організаційно – 

розпорядче управління, 

структурні підрозділи 

До 31.07.2021 Сформовано та направлено до ДПС звіт про 

виконання Плану роботи ГУ ДПС на перше 

півріччя 2021 року, а також забезпечено його 

розміщення на субсайті ГУ ДПС та Єдиному 

державному вебпорталі відкритих даних 

7.2. Формування та 

затвердження в установленому 

порядку планів роботи           

ГУ ДПС на 2022 рік та перше 

Організаційно – 

розпорядче управління, 

структурні підрозділи 

До 05.12.2021 З урахуванням пропозицій структурних 

підрозділів ГУ ДПС сформовано та  направлено до 

ДПС для затвердження у встановленому порядку 

плани роботи ГУ ДПС на 2022 рік та  перше 



 43 

півріччя 2022 року, розміщення 

вказаних планів на субсайті 

офіційного вебпорталу ДПС  

півріччя 2022 року  

7.3. Підготовка та надання у 

встановленому порядку на 

погодження до ДПС проєкту 

наказу ГУ ДПС щодо 

розподілу обов’язків між 

керівництвом ГУ ДПС. 

Видання відповідного наказу 

ГУ ДПС та  направлення його 

копії до ДПС 
  

Організаційно – 

розпорядче управління 

Протягом 

півріччя 

Протягом звітного періоду до ДПС України 

надавалися для погодження матеріали щодо  

переліку структурних підрозділів ГУ ДПС, 

діяльність яких координуватиметься відповідними 

посадовими особами ГУ ДПС. 

З урахуванням такого погодження були видані 

накази ГУ ДПС «Про розподіл обов’язків між 

керівним складом Головного управління ДПС у 

Дніпропетровській області», якими встановлено 

розподіл обов’язків між керівництвом ГУ ДПС або 

внесені зміни до такого розподілу 

7.4. Розробка організаційної 

структури ГУ ДПС, надання її 

до ДПС для затвердження у 

встановленому порядку 
 

Організаційно – 

розпорядче управління 

До 15.12.2021 Враховуючи перенесення терміну надання 

організаційних структур територіальними  

органами ДПС до окремого розпорядження 

керівника ДПС, Організаційна структура 

Головного управління ДПС у Дніпропетровській 

області на 2022 рік  на затвердження до ДПС не 

надавалася 

7.5. Підготовка змін до 

організаційної структури               

ГУ ДПС, надання їх до ДПС 

для затвердження у 

встановленому порядку. 

Проведення звірки 

відповідності змін до штатного 

розпису ГУ ДПС змінам до 

організаційної структури 
 

Організаційно – 

розпорядче управління 

Протягом 

півріччя 

(у разі 

необхідності) 

Здійснювалася робота з підготовки пропозицій 

керівництву ДПС щодо внесення змін до 

Організаційної структури ГУ ДПС з метою 

приведення її у відповідність до змін у чинному 

законодавстві та вимог розпорядчих документів 

ДПС. Протягом другого півріччя 2021 року до 

ДПС було надано для затвердження переліки змін  

до Організаційної структури Головного управління 

ДПС у Дніпропетровській області, які, після 

затвердження Головою ДПС, введено в дію 

наказом ГУ ДПС. 

Протягом звітного періоду проводилися звірки 

відповідності переліку змін до штатного розпису 

ГУ ДПС змінам до затвердженої  Організаційної 
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структури Головного управління ДПС у 

Дніпропетровській області 

7.6. Організаційне 

забезпечення проведення 

апаратних нарад ГУ ДПС, нарад 

за участю керівництва ГУ ДПС 

тощо. Підготовка 

інформаційно-аналітичних 

матеріалів, проєктів 

відповідних розпорядчих 

документів ГУ ДПС, складання 

протоколів та здійснення 

контролю за їх виконанням 
 

Організаційно – 

розпорядче управління, 

структурні підрозділи 

Протягом 

півріччя  

У звітному періоді проводились апаратні та 

інші наради з керівним складом ГУ ДПС. Всього 

було проведено 41 нараду з оформленням 

відповідних протоколів, у тому числі 19 апаратних 

нарад ГУ ДПС, на яких розглядалися актуальні 

питання з виконання доведених індикативних 

показників доходів до бюджетів усіх рівнів, 

кадрові питання, тощо та 22 інші наради за участі 

керівництва ГУ ДПС.  

Для проведення вищезазначених нарад 

підрозділами ГУ ДПС готувались інформаційно-

аналітичні матеріали за відповідними напрямами 

роботи. 

За виконанням протокольних доручень, 

наданих у ході нарад, здійснювався 

автоматизований системний контроль 

7.7. Забезпечення системного 

автоматизованого контролю 

засобами ІТС «Управління 

документами» за виконанням 

доручень, визначених 

документами органів вищого 

рівня, зверненнями і запитами 

народних депутатів України, 

депутатів місцевих Рад; 

розпорядчими документами 

ДПС та ГУ ДПС, зверненнями 

громадян, запитами на публічну 

інформацію, а також 

дорученнями керівництва       

ГУ ДПС до іншої вхідної 

кореспонденції 
 

Організаційно – 

розпорядче управління, 

структурні підрозділи 

Протягом 

півріччя 

Протягом звітного періоду здійснювався 

аналіз та узагальнення результатів контролю за 

виконанням контрольних завдань та доручень. 

Забезпечено контроль за виконанням:           

8 326 контрольних доручень за усіма видами 

документів. Із вказаної кількості доручень: 

- 4 606 - щодо виконання розпорядчих 

документів (з них 1 422 – по розпорядчих 

документах ДПС України); 

- 3 695 – по дорученнях керівництва                 

ГУ ДПС до іншої вхідної кореспонденції; 

- 10 доручень, пов’язаних з розглядом та 

наданням відповідей на звернення народних 

депутатів України та депутатів місцевих рад 

(запити від народних депутатів та депутатів 

місцевих рад за вказаний період не надходили).  

- 15 доручень до скарг, звернень Ради бізнес-
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омбудсмена. 

З метою своєчасного та якісного виконання 

контрольних завдань щотижнево забезпечувалось 

формування і доведення засобами ІТС “Управління 

документами” до структурних підрозділів ГУ ДПС 

нагадувань про невиконані контрольні доручення, 

терміни виконання яких минають на відповідну 

дату, а також про строки їх виконання. 

Забезпечувалося здійснення постійного 

моніторингу стану виконання контрольних 

доручень. 

Також у встановленому порядку забезпечено 

контроль за розглядом 992 звернень громадян, 

запитів на публічну інформацію та звернень, що 

надійшли з державної установи «Урядовий 

контактний центр», сервісу «Пульс», "Гарячої лінії 

голови Дніпропетровської  облдержадміністрації", 

тощо. Із вказаної кількості доручень надійшло: 

- 298 звернень громадян; 

- 200 запитів на публічну інформацію; 

- 208  звернень, що надійшли з державної 

установи "Урядовий контактний центр" 

- 30 звернень, які надійшли до "Гарячої лінії 

голови Дніпропетровської облдержадміністрації"; 

- 116 звернень, що надійшли на сервіс 

"Пульс"; 

- 115 звернень, які надійшли від ДПС України; 

- 25 звернень - інша вхідна кореспонденція 

7.8. Здійснення оцінки рівня 

виконавської дисципліни у 

структурних підрозділах        

ГУ ДПС 

Організаційно – 

розпорядче управління 
 

Щомісяця Забезпечувалося проведення аналізу та оцінки 

рівня виконавської дисципліни у структурних 

підрозділах ГУ ДПС. 

Керівництву ГУ ДПС систематично 

надавалися аналітичні доповідні записки щодо 

стану та оцінки рівня виконавської дисципліни у 

підрозділах ГУ ДПС. Так, за друге півріччя                
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2021 року було підготовлено 6 таких доповідних 

записок з відповідними пропозиціями щодо 

покращення стану виконавської дисципліни та 

вжиття відповідних заходів реагування. 

Крім того, було підготовлено 6 доповідних 

записок про результати виконання контрольних 

доручень щодо розгляду звернень громадян та 

запитів на отримання публічної інформації в               

ГУ ДПС   

 

7.9. Здійснення відомчого 

контролю за додержанням 

вимог законодавства, 

виконанням службових, 

посадових обов’язків у                 

ГУ ДПС 

Відділ відомчого 

контролю 

Протягом 

півріччя 

Протягом другого півріччя 2021 року  

проведено 6 перевірок (4 планові, 1 позапланова та 

1 тематична), за результатами яких було виявлено 

імовірні резерви наповнення бюджету на загальну 

суму 5 424,9 тис. грн, з них станом на 31.12.2021                   

підлягає відпрацюванню - 718,23 тис. гривень.  

За результатами проведених перевірок 

складено відповідні акти. 

За допущені недоліки у роботі за результатами 

вказаних перевірок 62 працівників ГУ ДПС 

притягнуто до відповідальності, у тому числі: 4 

посадовим особам оголошено догани, 1 працівнику 

оголошено офіційне попередження про 

неприпустимість протиправної поведінки та до 57  

працівників застосовано інші засоби впливу 

(зменшено/позбавлено надбавки за інтенсивність 

праці або розміру премії). Станом на 31.12.2021 

тривають 5 дисциплінарних проваджень стосовно 

посадових осіб  ГУ ДПС. 

7.10. Організація діяльності 

Дисциплінарної комісії з 

розгляду дисциплінарних справ 

ГУ ДПС 

Організаційно – 

розпорядче управління, 

структурні підрозділи 
 

Протягом 

півріччя 

Протягом звітного періоду здійснювалось 

організаційне забезпечення роботи дисциплінарної 

комісії з розгляду дисциплінарних справ ГУ ДПС  

відповідно до Порядку здійснення 

дисциплінарного провадження в Головному 

управлінню ДПС у Дніпропетровській області, 
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затвердженому наказом ГУ ДПС (формування 

порядку денного засідань, ведення протоколів 

засідань, ознайомлення із матеріалами 

дисциплінарної справи членів дисциплінарної 

комісії та державних службовців). Всього за 

звітний період відкрито 41 дисциплінарну справу, з 

них по 10 дисциплінарних справах – розгляд 

триває 

7.11.  Організація та здійснення 

внутрішнього контролю в                

ГУ ДПС  

Організаційно – 

розпорядче управління, 

структурні підрозділи 

Протягом 

півріччя 

У звітному періоді здійснювалися заходи щодо 

удосконалення внутрішнього контролю в ГУ ДПС. 

Так, було внесено зміни та викладено у новій 

редакції Порядок організації та здійснення 

внутрішнього контролю в ГУ ДПС, затверджений 

наказом ГУ ДПС, розроблено Порядок управління 

функціями, відповідно до яких забезпечено 

організацію та координацію роботи структурних 

підрозділів ГУ ДПС щодо здійснення 

внутрішнього контролю.  

Проведено роботу щодо визначення 

внутрішнього середовища, ідентифікації наявних 

ризиків, здійснення заходів контролю щодо впливу 

на ризики та їх усунення, моніторингу та оцінки 

функціонування внутрішнього контролю у 

структурних підрозділах ГУ ДПС. Сформовано 

опис внутрішнього середовища ГУ ДПС, зведений 

перелік (реєстр) ідентифікованих ризиків та план з 

реалізації заходів контролю та моніторингу 

впровадження їх результатів у  ГУ ДПС на 2021 

рік. Відповідну інформацію направлено до ДПС 

України. 

З урахуванням рекомендацій, визначених 

Робочими документами Програми внутрішнього 

аудиту та аудиторським звітом, здійснено перегляд 

ідентифікованих ризиків. Про наявність 

визначених ризиків проінформовано керівництво 
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ГУ ДПС та відповідно до вимог Порядку їх 

включено до Зведеного переліку (реєстру) 

ідентифікованих ризиків ГУ ДПС та затверджено 

оновлений План з реалізації заходів контролю 

щодо ідентифікованих ризиків. 

Також, сформовано та направлено до ДПС Звіт 

про стан організації та здійснення внутрішнього 

контролю у розрізі елементів внутрішнього 

контролю в ГУ ДПС за 2021 рік  

Розділ 8. Організація правової роботи 

8.1. Забезпечення 

представництва у 

встановленому порядку 

інтересів органів ДПС у судах, 

інших органах державної 

влади, установах, організаціях 

під час розгляду правових 

питань і спорів 
 

Юридичний відділ, 

управління 

супроводження судових 

справ 

Протягом 

півріччя 

Протягом звітного періоду управлінням 

супроводження судових справ та юридичним 

відділом ГУ ДПС забезпечено представництво 

інтересів ДПС у судах, де стороною у справі є                 

ДПС.  

 Управлінням супроводження судових справ 

ГУ ДПС забезпечено розгляд судами різних 

інстанцій 750 справ на суму 3 038,9 млн грн, з яких 

задоволено на користь органів ДПС 589 справ на 

суму 2 336,1 млн грн, що складає 78,5 відс. від 

кількості та 76,9 відс. від суми розглянутих судами 

справ, у тому числі: 

- за позовами платників податків до органів 

ДПС розглянуто судами 453 справи на суму 816,6 

млн грн, з яких задоволено на користь органів ДПС 

310 справ на суму 571,6 млн грн, що складає 68,4 

відс. від кількості та 70,0 відс. від суми 

розглянутих судами справ зазначеної категорії; 

- за позовами територіальних органів ДПС до 

платників податків розглянуто судами 297 справ на 

суму 2 222,3 млн грн, з яких задоволено на користь 

органів ДПС 279 справ на суму 1 764,4 млн грн, що 

складає 93,9 відс. від кількості та 79,4 відс. від 

суми розглянутих судами справ зазначеної 

категорії. 
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Забезпечено належне супроводження у судах 

всіх інстанцій 45 судових справ, з яких: по 18 

справам рішення винесено на користь  ГУ ДПС, по 

13 справах рішення винесено на користь платників 

податків (громадян), по 6 справах рішення не 

прийнято, по 2 справах відповідача замінено               

(ГУ ДПС на ГУ ДФС), у 6 справах ГУ ДПС 

виступає у якості третьої особи (рішення не зачіпає 

права та інтереси ГУ ДПС) 

8.2. Перевірка на 

відповідність чинному 

законодавству проєктів 

організаційно-розпорядчих 

документів, договорів, 

контрактів, податкових 

консультацій, листів та інших 

матеріалів з питань 

оподаткування, 

адміністрування єдиного 

внеску, а також діяльності            

ГУ ДПС 
 

Юридичний відділ 

 

Протягом 

півріччя 

Забезпечено проведення перевірки на 

відповідність чинному законодавству проєктів 

організаційно-розпорядчих документів, договорів, 

контрактів, податкових консультацій, листів та 

інших матеріалів з питань оподаткування, 

адміністрування єдиного внеску, а також 

діяльності ГУ ДПС: опрацьовано та погоджено 127 

договорів (контрактів), 3 843 організаційно – 

розпорядчих документів з основної діяльності; 

надано структурним підрозділам 540 консультацій 

щодо застосування податкового та іншого 

законодавства, контроль за яким покладено на            

ГУ ДПС (у т. ч. 50 письмових); підготовлено та 

направлено 26 відповідей на запити і звернення 

народних депутатів України, правоохоронних 

органів, органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування, громадян та платників 

податків. 

Забезпечено перевірку на відповідність 

законодавству 1 502 проєктів відповідей на запити, 

у тому числі: на публічну інформацію – 181; 

національної поліції - 106; органів прокуратури - 

210; СБУ - 30; ДБР - 36; антимонопольного 

комітету – 40; адвокатів - 500; арбітражних 

керуючих - 142; НАБУ – 9; індивідуальних 

податкових консультацій – 57 та 191 - звернення 
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громадян 

8.3. Організація роботи щодо 

забезпечення своєчасного та 

достовірного відображення у 

відповідних інформаційних 

системах органів ДПС 

результатів 

адміністративного/судового 

оскарження, а також рішень 

суду, що набрали законної 

сили 
 

Управління 

супроводження судових 

справ 

Протягом 

півріччя 

Забезпечено своєчасне та достовірне 

відображення у відповідних інформаційних 

системах результатів адміністративного та 

судового оскарження, а також рішень суду, що 

набрали законної сили.  Кожного першого числа 

місяця проводився моніторинг наповнення бази 

даних АІС. Протягом другого півріччя 2021 року 

внесено 1 092 судових справи. 

За результатами розгляду справ судами різних 

інстанцій внесено 750 рішень, у тому числі 35 

рішень на суму 31,4 млн грн прийнятих на користь 

органів ДПС за результатами розгляду судами 

апеляційної/касаційної інстанцій справ про 

визнання недійсними ППР 

8.4. Організація та ведення 

позовної роботи, спрямованої 

на забезпечення надходження 

платежів до бюджетів та 

державних цільових фондів 
 

Управління 

супроводження судових 

справ 

Протягом 

півріччя 

За результатами вжитих заходів до  

адміністративного суду подано 534 позовні заяви 

про стягнення заборгованості на суму 302,2 млн 

гривень.   

До бюджету надійшло 49,8 млн грн по справах 

даної категорії, які  задоволені на користь органів 

ДПС 

Розділ 9. Організація роботи з персоналом. Запобігання та виявлення корупції 

9.1. Здійснення комплексу 

заходів щодо призначення, 

переведення, звільнення 

працівників ГУ ДПС згідно 

Закону України від 10 грудня 

2015 року № 889-VIII «Про 

державну службу» (зі змінами) 
 

Управління кадрового 

забезпечення та розвитку 

персоналу 

Протягом 

півріччя 

Протягом другого півріччя 2021 року здійснено 

призначення  63 працівників, з них:  

- 56 осіб – за результатами конкурсного 

відбору; 

- 3 особи – у порядку переведення з інших 

організацій; 

-  4 особи – на посади державного органу, які 

виконують функції з обслуговування. 

Також, здійснено переведення 1050 

працівників та звільнено 73 працівники 

9.2. Забезпечення проведення 

в установленому порядку 

Управління кадрового 

забезпечення та розвитку 

Протягом 

півріччя 

Протягом липня – грудня поточного року 

вжито низку заходів щодо забезпечення 
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конкурсів (добору) для відбору 

кандидатів на зайняття 

вакантних посад державної 

служби в ГУ ДПС, 

призначення та звільнення з 

яких відповідно до 

законодавства здійснюється 

начальником ГУ ДПС   
 

персоналу 

 

укомплектування вакантних посад у штатному 

розписі ГУ ДПС.  

В ГУ ДПС було оголошено 9 конкурсних 

відборів на зайняття 165 посад державної служби.  

Станом на 31.12.2021 завершено процедури 

щодо 10 конкурсних відборів та проведено 12 

засідань конкурсної комісії ГУ ДПС на зайняття 12 

посад державної служби категорії «Б» та 187 посад 

державної служби категорії «В». За результатами 

проведених конкурсів визначено 8 переможців на 

зайняття посад державної служби категорії «Б» та 

60 переможців на зайняття посад державної 

служби категорії «В». 

До реєстру кандидатів, запропонованих 

Конкурсною комісією для подальшого визначення 

переможця, включено 12 кандидатів, з яких 4  - 

визначено переможцями у зв’язку із реалізацією 

права повторного визначення переможця конкурсу.  

На кінець звітного періоду триває процедура 

проведення 1 конкурсного відбору на зайняття 9 

посад державної служби категорії «Б» та «В» 

9.3. Організація роботи і 

здійснення заходів щодо 

підвищення рівня професійної 

компетентності посадових осіб 

ГУ ДПС  

Управління кадрового 

забезпечення та розвитку 

персоналу 

Протягом 

півріччя 

З метою виконання державними службовцями 

ГУ ДПС індивідуальних  програм професійного 

розвитку протягом другого півріччя 2021 року 

працівникам надавалася інформація щодо 

можливості самостійно підвищити рівень своєї 

професійної компетентності у Донбаському 

інституті техніки та менеджменту Приватного 

вищого навчального закладу «Міжнародний 

науково – технічний університет імені академіка 

Юрія Бугая», Центрі  профільної освіти 

Університету митної справи та фінансів, Інституті 

підготовки кадрів Державної служби зайнятості 

України та в Українській школі урядування, тощо 

Працівникам ГУ ДПС надавався каталог 
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онлайн - курсів для державних службовців, де 

зазначались теми курсів та онлайн – платформи, на 

яких можливо було підвищити рівень своєї 

професійної компетентності шляхом самоосвіти та 

отримати відповідний сертифікат.  

За результатами проведеної роботи 814 

державних службовців  підвищили рівень своєї 

професійної компетентності за власний рахунок 

9.4. Організація роботи та 

контроль за проведенням 

навчання працівників ГУ ДПС 

на дистанційних навчальних 

курсах в Українській школі 

урядування відповідно до 

затверджених ДПС планів – 

графіків 
 

Управління кадрового 

забезпечення та розвитку 

персоналу 

Протягом 

півріччя 

Забезпечено здійснення організаційних заходів 

та контролю за проходженням навчання 

працівниками. 

Згідно графіку проведення дистанційного 

навчання працівників ГУ ДПС, затвердженого 

наказом ГУ ДПС,  в Українській школі урядування 

в період з 06.09.2021 по 19.11.2021 пройшли 

навчання 42 державних службовці категорії «Б» та 

«В» на теми: «Актуальні питання реалізації 

податкового законодавства» та «Застосування 

методів сучасного податкового менеджменту у 

підвищенні рівня культури сплати податків та 

зборів» за напрямками своєї  роботи 

9.5. Організація проведення 

оцінювання результатів 

службової діяльності 

державних службовців ГУ ДПС 

Управління кадрового 

забезпечення та розвитку 

персоналу 

Протягом 

півріччя  

 

З метою визначення результатів виконання 

завдань державними службовцями за 2021 рік 

підготовлено відповідний наказ ГУ ДПС, яким 

визначено список працівників ГУ ДПС, що 

підлягають оцінюванню, та затверджено графік 

визначення результатів виконання завдань 

державними службовцями            ГУ ДПС. 

Оцінюванню підлягали 1 478 державних 

службовців, за результатами оцінку «відмінна» 

отримали 794 працівників та оцінку «позитивна» 

отримали 654 працівники. Видано відповідний 

наказ ГУ ДПС.  

У подальшому Згідно з наказом ГУ ДПС 

припинено процедуру оцінювання та виключено зі 
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списку 30 працівників ГУ ДПС 

9.6. Здійснення 

профілактичної роботи з 

питань дотримання вимог 

антикорупційного 

законодавства серед 

працівників ГУ ДПС 

Управління з питань 

запобігання та виявлення 

корупції, структурні 

підрозділи 
 

Протягом 

півріччя 

У звітному періоді здійснювалася 

профілактична робота, спрямована на упередження 

та недопущення корупційних проявів. 

З метою дотримання вимог антикорупційного 

законодавства серед працівників ГУ ДПС 

проводилися організаційно-роз’яснювальні заходи 

щодо розгляду положень антикорупційного 

законодавства. 

На субсайті «Головне управління ДПС у 

Дніпропетровській області» розміщена інформація 

щодо функціонування управління запобігання та 

виявлення корупції ГУ ДПС, способу зв’язку з 

уповноваженими особами для надання відповідної 

інформації викривачами щодо протидії проявам 

корупції в службовій діяльності 

9.7. Підготовка, забезпечення 

та контроль за здійсненням 

заходів щодо запобігання 

корупційним 

правопорушенням та 

правопорушенням, пов’язаним 

з корупцією у сфері службової 

діяльності посадових осіб           

ГУ ДПС 
 

Управління з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

Протягом 

півріччя 

З метою забезпечення належного контролю за 

здійсненням заходів щодо запобігання та 

виявлення корупції у сфері службової діяльності 

посадових осіб ГУ ДПС забезпечується  виконання 

встановлених  вимог щодо негайного повідомлення 

про надзвичайні події, які пов’язані із вчиненням 

посадовими особами ГУ ДПС корупційних та 

пов’язаних з корупцією правопорушень. 

Налагоджено комунікацію з управлінням з питань 

запобігання та виявлення корупції ДПС України 

щодо своєчасного інформування про випадки 

надзвичайних подій 

 

9.8. Здійснення 

організаційних заходів щодо 

забезпечення своєчасного 

подання державними 

службовцями декларацій осіб, 

уповноважених на виконання 

Управління з питань 

запобігання та виявлення 

корупції 
 

Протягом 

півріччя 

З метою забезпечення своєчасного подання 

державними службовцями ГУ ДПС                          

е-декларацій, протягом другого півріччя               

2021 року у щоденному режимі проводилися 

консультативні заходи з суб’єктами декларування, 

індивідуальні співбесіди, тощо з урахуванням кола 
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функцій держави (перед 

звільненням) 

порушених питань.  

Також проводилися співбесіди з особами, які 

звільняються з державної служби, доводилися 

вимоги щодо своєчасного подання декларацій та 

попередження про відповідальність за порушення 

вимог чинного законодавства.  

Встановлено 2 випадки несвоєчасного подання 

декларацій особами, які припинили державну 

службу. За усіма випадками направлено відповідні 

повідомлення до НАЗК 

9.9. Проведення (участь у 

проведенні) в установленому 

порядку службових 

розслідувань (перевірок) 

стосовно працівників ГУ ДПС 

щодо невиконання вимог 

антикорупційного 

законодавства 

Управління з питань 

запобігання та виявлення 

корупції 
 

Протягом 

півріччя 

Протягом звітного періоду відповідно до вимог 

органів прокуратури в структурних підрозділах       

ГУ ДПС проведено дві тематичні перевірки з 

метою встановлення причин та умов, що призвели 

до скоєння корупційних правопорушень за 

фактами оголошення підозр працівникам служби.  

За результатами перевірок ініціатора 

проінформовано щодо доцільності застосування 

заходів дисциплінарного впливу до посадових осіб 

з урахуванням винесених судових рішень 

9.10. Здійснення контролю за 

дотриманням Правил етичної 

поведінки в органах Державної 

податкової служби, 

затверджених наказом ДПС від 

02.09.2019 № 52 (зі змінами) 

Управління з питань 

запобігання та виявлення 

корупції 
 

Протягом 

півріччя 

З метою забезпечення дотримання посадовими  

особами ГУ ДПС загальних правил етичної 

поведінки, недопущення у позаробочий час дій і 

вчинків, які можуть зашкодити інтересам органів 

ДПС чи негативно вплинути на репутацію їх 

працівників, проводилася відповідна  

роз’яснювальна робота серед працівників             

ГУ ДПС на апаратних нарадах керівної ланки               

ГУ ДПС та в робочому порядку. Крім того, у 

структурних підрозділах ГУ ДПС системно 

проводилися самостійні заходи щодо вивчення  

Правил етичної поведінки в органах Державної 

податкової служби. 

За звітний період розглянуто 6 звернень 

платників, що надійшли до сервісу «Пульс» щодо 
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можливих фактів неетичної поведінки 

співробітників ГУ ДПС. За результатами розгляду 

звернень, викладені в них факти не підтвердились   

9.11. Здійснення заходів з 

виявлення, запобігання та 

врегулювання конфлікту 

інтересів у посадових осіб           

ГУ ДПС 

Управління з питань 

запобігання та виявлення 

корупції, структурні 

підрозділи 

Протягом 

півріччя 

Протягом другого півріччя 2021 року 

врегульовано 34 потенційних конфліктів інтересів. 

Фактів скоєння дій в умовах реального конфлікту 

інтересів не встановлено 

9.12. Забезпечення виконання, 

у межах повноважень,  

положень Антикорупційної 

програми Державної 

податкової служби України на 

2020-2022 роки, затвердженої 

відповідним наказом ДПС та 

вжиття заходів щодо усунення 

(мінімізації) корупційних 

ризиків з метою зменшення 

ймовірності вчинення 

корупційних правопорушень 

Управління з питань 

запобігання та виявлення 

корупції, структурні 

підрозділи  

Протягом 

півріччя, у 

терміни, 

встановлені 

ДПС 

Забезпечено участь у заходах щодо реалізації 

Антикорупційної програми Державної податкової 

служби України на 2020-2022 роки. 

До відома працівників ГУ ДПС для 

безумовного виконання доведені зміни, що внесені 

до   наказу ДПС України від 19.10.2020 № 575 

«Про затвердження Антикорупційної програми 

ДПС України на 2020 - 2022 роки» (зі змінами).  

Згідно встановлених строків до ДПС України 

направлено звіти щодо виконання 

Антикорупційної програми 

9.13. Отримання та 

відпрацювання повідомлень 

про можливе скоєння 

працівниками ГУ ДПС 

корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень, що 

надійшли від викривачів, 

забезпечення захисту останніх 

згідно чинного законодавства 

Управління з питань 

запобігання та виявлення 

корупції 

Протягом 

півріччя 

Протягом другого півріччя 2021 року 

повідомлень про можливе скоєння працівниками 

ГУ ДПС корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень від викривачів не надходило 

Розділ 10. Організація фінансової діяльності. Матеріально-технічний розвиток 

10.1. Забезпечення підготовки 

та внесення змін до кошторису, 

плану асигнувань доходів і 

видатків на утримання ГУ ДПС 

Управління 

інфраструктури та 

бухгалтерського обліку 

Протягом 

півріччя 

Відповідно до встановленого порядку 

підготовлено та надано до ДПС пропозиції щодо 

внесення змін до кошторису та плану асигнувань 

доходів і видатків на утримання ГУ ДПС (за 

звітний період ГУ ДПС було направлено до ДПС 9 
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листів з цього питання) 

10.2. Підготовка документів 

щодо внесення змін до 

штатного розпису ГУ ДПС (з 

урахуванням пропозицій 

структурних підрозділів), 

подання їх на затвердження в 

установленому порядку до 

ДПС 
 

Управління 

інфраструктури та 

бухгалтерського обліку 

Протягом            

  півріччя 

У встановленому порядку, з урахуванням 

пропозицій структурних підрозділів, розроблено та 

направлено на затвердження до ДПС України 

переліки змін до штатного розпису на 2021 рік. 

Також, відповідно до наказу ДПС України на 

затвердження до ДПС України направлено 

оновлений штатний розпис  

10.3. Здійснення фінансування 

відповідно до затверджених 

кошторисів витрат на поточний 

рік, у т. ч. видатків, 

передбачених на створення 

належних виробничих та 

соціально - побутових умов 

праці працівників ГУ ДПС 
 

Управління 

інфраструктури та 

бухгалтерського обліку 

Протягом 

півріччя 

У звітному періоді у повному обсязі 

забезпечено фінансування ГУ ДПС відповідно до 

затверджених кошторисів витрат на 2021 рік. 

Кошторисні призначення по заробітній платі з 

нарахуваннями, по енергоносіях та поточних 

видатках забезпечено на 100 відс. від потреби. 

 Здійснено використання коштів, у т. ч. . 

видатків, передбачених на створення належних 

виробничих та соціально - побутових умов праці 

працівників ГУ ДПС (оплата праці, капітальні 

витрати, оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв, придбання товарів, робіт, послуг 

тощо).  

10.4. Складання, на підставі 

даних бухгалтерського обліку, 

фінансової та бюджетної 

звітності про виконання 

кошторисів за бюджетними 

програмами, відповідальним 

виконавцем чи співвиконавцем 

яких визначено ГУ ДПС на               

2021 рік, та подання її до ДПС 

у встановленому порядку 

Управління 

інфраструктури та 

бухгалтерського обліку 

У терміни, 

встановлені 

Державною 

казначейською 

службою 

України 

На підставі даних бухгалтерського обліку 

забезпечено складання та направлення до ДПС 

фінансової звітності про виконання кошторису за 

бюджетними програмами, відповідальним 

виконавцем чи співвиконавцем яких визначено          

ГУ ДПС  

10.5. Здійснення заходів щодо 

розвитку матеріально-

технічної бази ГУ ДПС, 

Управління 

інфраструктури та 

бухгалтерського обліку 

Протягом 

півріччя 

Протягом півріччя здійснено заходи щодо 

розвитку матеріально-технічної бази ГУ ДПС, 

поліпшення умов праці працівників. 
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поліпшення умов праці 

працівників, забезпечення та 

оснащення сучасними 

системами зв’язку, усіма 

видами інженерних 

комунікацій тощо 

 З метою удосконалення матеріально-технічної 

бази ГУ ДПС у другому півріччі 2021 року та 

забезпечення належної роботи структурних 

підрозділів та їх працівників за рахунок 

розподілених ДПС України коштів державного 

бюджету придбано: 674 одиниці меблів (столи, 

шафи для паперу та одягу, крісла для працівників 

та керівників), 10 лазерних принтерів, та іншого 

ремонтного, спеціального та протипожежного 

обладнання. 

Також, здійснено публічні закупівлі паперу 

офісного, поштових конвертів, канцелярського 

приладдя, поштових марок, бланкової продукції, 

папок, дизельного пального та бензину, придбано 

господарські матеріали (миючі засоби) та інші 

предмети, необхідні для забезпечення сталої 

роботи ГУ ДПС. 

За кошти місцевого бюджету (субвенція з 

бюджету Дніпровської міської ради) придбано 

пасажирський мікроавтобус для забезпечення 

роботи пересувного ЦОП. 

Проведено обслуговування систем зв’язку, 

систем виявлення та гасіння пожеж, повірку 

лічильників обліку газопостачання та води. 

10.6. Підготовка об’єктів           

ГУ ДПС до роботи в осінньо-

зимовий період 2021-

2022 років 

Управління 

інфраструктури та 

бухгалтерського обліку 
  

Протягом 

півріччя 

З метою підготовки об’єктів ГУ ДПС до 

роботи у осінньо – зимовий період 2021-

2022 років, було затверджено відповідний План 

заходів з підготовки всіх об’єктів (адмінбудівель) 

ГУ ДПС до роботи у відповідних умовах. 

Проведено низку поточних ремонтів систем 

внутрішнього та зовнішнього теплопостачання 

адмінбудівель ГУ ДПС, Павлоградської та 

Марганецької ДПІ, замінено систему внутрішнього 

водопостачання адмінбудівель ГУ ДПС, 

Лівобережної та Кам’янської ДПІ, здійснено 
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поточний ремонт вхідної групи (заміна дверей) 

адміністративних будівель Синельниківської та 

Нікопольської ДПІ, поточний ремонт по заміні 

металевих вікон приміщень адміністративної 

будівлі Амур-Нижньодніпровської ДПІ. 

В міжсезонний опалювальний період 

завершено роботи з проведення капітального 

ремонту: водопроводу та підпірної стіни в 

адміністративній будівлі ГУ ДПС, внутрішніх 

мереж опалення, водопостачання та котельного 

обладнання адміністративної будівлі Дніпровської 

ДПІ, покрівлі адміністративної будівлі Кам’янської 

ДПІ 

10.7. Здійснення заходів щодо 

проведення процедур 

публічних закупівель 

відповідно до вимог 

законодавчих та інших 

нормативно-правових актів 

Управління 

інфраструктури та 

бухгалтерського обліку 
 

Протягом 

півріччя 

У звітному періоді відповідно до вимог 

законодавчих та інших нормативно-правових актів 

проведено публічні закупівлі щодо отримання 

комунальних послуг з енергоносіїв (електроенергії, 

природного газу та водопостачання).  

За результатами тендерних процедур укладено 

45 адміністративно-господарських договорів з 

енергопостачальними організаціями та 

підприємствами-надавачами комунальних послуг з 

постачання теплової енергії, електричної енергії, 

природного газу, послуг водопостачання і 

водовідведення, 16 договорів на проведення робіт з 

капітального ремонту об’єктів інфраструктури             

ГУ ДПС та 14 договорів з проведення поточних 

ремонтів окремих будівель, систем опалення та 

водопостачання 

10.8. Здійснення контролю за 

станом виконання робіт та 

освоєнням коштів на об’єктах 

будівництва (реконструкції), 

капітального ремонту 

матеріально-технічної бази            

Управління 

інфраструктури та 

бухгалтерського обліку 

 

Протягом 

півріччя 

Відповідно до вимог законодавчих та інших 

нормативно-правових актів проведено публічні 

закупівлі з освоєнням коштів з капітального 

ремонту матеріально-технічної бази ГУ ДПС за 

кодом економічної кваліфікації видатків КЕКВ 

3132 на загальну суму  5 535,3 тис. гривень. 
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ГУ ДПС По завершених об’єктах капітального ремонту 

забезпечено своєчасне, цільове та повне 

використання бюджетних коштів, не допущено 

перевищення затвердженої кошторисної вартості 

капітального ремонту 

10.9. Забезпечення виконання 

заходів, спрямованих на 

економію енергоресурсів та 

заходів з енергозбереження 

Управління 

інфраструктури та 

бухгалтерського обліку  
 

Протягом 

півріччя 

Постійно здійснювався моніторинг стану 

виконання заходів з енергозбереження в 

адмінбудівлях ГУ ДПС. 

 Зокрема: проведено моніторинг стану 

ефективного використання та економії споживання 

теплової та електричної енергії, природного газу та 

води в натуральних показниках; здійснювався 

постійний контроль за своєчасністю та сплатою у 

повному обсязі за енергоносії та комунальні 

послуги; проведено розрахунки додаткової потреби 

споживання теплової та електричної енергії, 

природного газу та води в натуральних показниках 

для забезпечення функціонування об’єктів 

інфраструктури; проведено поточний огляд та 

обстежено об’єкти інфраструктури в частині 

використання теплової та електричної енергії, 

ефективного використання нерухомого майна  

Розділ 11. Інформаційно-технічне забезпечення діяльності та технічне супроводження електронних сервісів.  

Забезпечення охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації 

11.1. Супроводження та 

вдосконалення програмного 

забезпечення діючих 

автоматизованих 

інформаційних систем ГУ ДПС 

та системи зовнішнього обміну 

документами. 

Забезпечення 

адміністрування, 

супроводження, 

доопрацювання існуючих ІТС 

Управління електронних 

сервісів 

Протягом 

півріччя 

У звітному періоді забезпечувалося 

супроводження ІТС «Податковий блок»,                    

ІТС «Управління документами» та ІС «Архів 

електронної звітності». Проводилося 

завантаження 538 версій еталонних довідників для 

роботи автоматизованих інформаційних систем. 

Постійно надавалась допомога працівникам 

ГУ ДПС щодо роботи системи зовнішнього 

обміну документами. Для обміну інформацією з 

зовнішніми установами працівникам ГУ ДПС 

оформлено 37 кваліфікованих електронних 
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обласного рівня 
 

підписів. 

У грудні 2021 року, відповідно до  

розпорядження ДПС України, проведено дослідну 

експлуатацію модуля «Державний реєстр 

фізичних осіб – платників податків. Е – кабінет 

інспектора», про що складено протокол 

випробувань  

11.2. Адміністрування серверів 

баз даних ГУ ДПС, надання 

доступу користувачів до 

інформаційних 

систем центрального та 

регіонального рівнів 

Управління електронних 

сервісів 
 

Протягом 

півріччя 

Забезпечувалося постійне адміністрування 

серверів баз даних обласного рівня  (вивільнення 

дискового простору, створення резервних копій 

баз даних, оптимізація  роботи СУБД та ін.). 

У встановленому порядку надавався та 

скасовувався доступ користувачам ГУ ДПС до 

інформаційних систем центрального та 

регіонального рівнів. 

На підставі службових записок структурних  

підрозділів ГУ ДПС виконано понад 600 

інформаційних запитів, інформацію по яких було 

передано структурним підрозділам для 

подальшого аналізу, також надавалася інформація 

по 11 періодичних (щомісячних, щоквартальних) 

інформаційних запитах 

11.3.  Виконання регламентних 

робіт щодо наповнення баз 

даних ГУ ДПС, проведення 

реплікації даних з бази ДПС до 

банку даних ГУ ДПС, 

завантаження цих даних, 

формування архівів згідно з 

регламентом експлуатації 

автоматизованої інформаційної 

системи 

Управління електронних 

сервісів 

Протягом 

півріччя 

Згідно з регламентом експлуатації 

автоматизованих інформаційних систем щоденно 

проводилася реплікація даних з бази ДПС до 

банку даних ГУ ДПС,  контроль та завантаженням 

цих даних, формування архівів і передача 

інформації 

 

11.4. Надання практичної 

допомоги платникам податків з 

питань використання 

Управління електронних 

сервісів 

Протягом 

півріччя 

Протягом звітного періоду надавалася 

практична допомога платникам податків з питань 

використання програмного рішення для 
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програмного рішення для 

програмних реєстраторів 

розрахункових операцій на 

безкоштовній основі для 

застосування таких 

реєстраторів під час здійснення 

господарської діяльності 
 

програмних реєстраторів розрахункових операцій 

(далі - ПРРО), у рамках якої проведено: 

- сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» 

(05.08.2021 на  тему: «Питання щодо реєстрації 

РРО/ПРРО» (05 серпня 2021 року); 

- онлайн-зустріч з представниками бізнесу на 

тему: «Застосування РРО/ПРРО, облік товарних 

запасів: продовжуємо співпрацювати з бізнесом у 

форматі діалогу» (12.11.2021).  

Знято ролик «8 кроків роботи з РРО/ПРРО», 

розроблені інформаційні слайди та пам’ятки, які 

розміщено в ЦОП, торгівельних мережах, 

періодичних виданнях, засобах масової інформації 

та соціальних мережах. 

Проведено онлайн зустріч (03.12.2021) на 

тему: ««Застосування РРО/ПРРО, облік товарних 

запасів: продовжуємо співпрацювати з бізнесом у 

форматі діалогу» обговорення питань, які виникли 

під час першої зустрічі». 

Близько 200 платникам податків в 

телефонному режимі надано роз'яснення з питань 

реєстрації ПРРО 

11.5. Забезпечення 

функціонування корпоративної 

мережі, вузла електронної 

пошти в ГУ ДПС, підтримка в 

робочому стані комп’ютерної 

техніки та автоматизованих 

робочих місць працівників ГУ 

ДПС. Забезпечення виконання 

заходів антивірусного та 

кіберзахисту в інформаційно-

телекомунікаційних системах  

ГУ ДПС 
 

Управління електронних 

сервісів  

Протягом 

півріччя 

Проводилася робота по налагодженню 

відповідного обладнання для забезпечення 

безперебійної роботи корпоративної мережі. 

Здійснювалися  заходи щодо резервного  

копіювання архівів, отриманої та надісланої 

корпоративної пошти, забезпечення 

функціонування корпоративної мережі та  

електронної пошти.  

Постійно здійснювалися заходи щодо 

підтримки у робочому стані комп’ютерної техніки 

та автоматизованих робочих місць ГУ ДПС. 

Згідно заявок структурних підрозділів ГУ ДПС, 

було відремонтовано 68 одиниць комп’ютерної та 
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оргтехніки, замінено 420 картриджів. 

Проводилася робота з технічної підтримки 

операційних систем та програмного забезпечення. 

Здійснювались заходи з антивірусного захисту 

в частині встановлення оновлених версій 

клієнтських антивірусних програмних засобів на 

робочих місцях працівників ГУ ДПС. 

Проведені заходи щодо підготовки технічних 

вимог та технічної специфікації до програмного 

забезпечення антивірусного захисту в ІТС            

ГУ ДПС. Прийнято участь у проведенні тендерної 

закупівлі та оновлення антивірусного програмного 

забезпечення для забезпечення антивірусного 

захисту комп’ютерів користувачів ГУ ДПС для 

захисту серверів ІТС ГУ ДПС.  

З метою забезпечення заходів з кіберзахисту 

відпрацьовано та доведено до працівників                 

ГУ ДПС Рекомендації щодо розпізнавання 

фішингових листів  

 


