
Додаток  
до листа Головного управління ДПС  
у Дніпропетровській області 
від ____.06.2022 року 
№ _______/04-36-30-02-04 

 
План 

проведення управлінням інформаційної взаємодії 
Головного управління ДПС у Дніпропетровській області 

семінарів та практикумів (тренінгів) для платників на серпень 2022 року 
(на відповідній адміністративній території) 

 
Дата 

проведення 
семінару 

Назва підрозділу Головного 
управління ДПС у 

Дніпропетровській області 
Тема семінару 

Тип семінару 
відповідно до 
Регламенту 

Місце проведення Телефон 
для довідок 

1 2 3 4 5 6 
04.08.2022 Відділ комунікацій з 

громадськістю управління 
інформаційної взаємодії ГУ 
ДПС у Дніпропетровській 

області  
(Павлоградський регіон) 

Новації податкового законодавства 
в умовах воєнного стану. 

Застосування РРО/ПРРО. Порядок 
ведення обліку товарних запасів. 

Деклараційна кампанія 2022. 
Одноразове (спеціальне) 

добровільне декларування. 
Переваги офіційного  
працевлаштування. 

Антикорупційний сервіс ДПС 
«Пульс». Правильність заповнення 

платіжних документів 

Тематичний 
семінар  

Приміщення 
Павлоградської ДПІ Головного 

управління ДПС у 
Дніпропетровській обл., 

м. Павлоград 
вул. Верстатобудівників,  

буд. 14 А 
 

(095) 
211-10-20 

04.08.2022 Відділ комунікацій з 
громадськістю управління 
інформаційної взаємодії 

Головного управління ДПС 
у Дніпропетровській 

області  
(територія обслуговування: 

Новокодацький, 
Чечелівський та 

Центральний райони  

Новації податкового законодавства 
в умовах воєнного стану. 

Про одноразове (спеціальне) 
добровільне декларування.  

Декларування доходів громадян, 
отриманих у 2021 році. 
Про застосування РРО.  

Про неприпустимість порушення 
законодавства на підприємстві при 

нарахуванні заробітної плати у 

Тематичний 
семінар 

Приміщення  
Правобережної ДПІ Головного 

управління ДПС у 
Дніпропетровській обл., 

м. Дніпро, 
вул. Театральна,  

буд. 1А 
 

(056) 
370-10-40 

 



 2 
м. Дніпра) розмірі нижче мінімально 

встановленого рівня найманим 
працівникам.  Порядок заповнення 
реквізиту «Призначення платежу» 

платіжних документів. Cервіс 
«Пульс» Державної податкової 

служби України 
09.08.2022 Відділ комунікацій з 

громадськістю управління 
інформаційної взаємодії 

Головного управління ДПС 
у Дніпропетровській 

області 
(Криворізький регіон) 

 

Зміни податкового законодавства в 
умовах воєнного стану: Закон 

України від 12 травня 2022 року  
№ 2260-IX, Закон України від 

30 листопада 2021 № 1914. 
Одноразове (спеціальне) 

добровільне декларування 
фізичними особами належних їм 
активів та сплати одноразового 

збору до бюджету. Деклараційна 
кампанія 2022. Порядок заповнення 
реквізиту «Призначення платежу» 

платіжних документів. 
Застосування та використання 

РРО/ПРРО. Легалізація трудових 
відносин. Антикорупційний сервіс 

«Пульс» 

Практикум 
(тренінг) 

Приміщення 
Криворізької південної ДПІ 

Головного управління ДПС у 
Дніпропетровській обл., 

м. Кривий Ріг, 
вул. Пушкіна, 

буд. 4 А 

(056) 
404-06-64 

09.08.2022 Відділ комунікацій з 
громадськістю управління 
інформаційної взаємодії 

Головного управління ДПС 
у Дніпропетровській 

області 
(Дніпровсько-

Новомосковський регіон) 

Податкові  новації у законодавстві.  
Закон України від 12 травня 2022 
року № 2260, Закон України від 

19 червня 2022 року 2308-IX. «Про 
внесення змін до Податкового 

кодексу України». Деклараційна 
кампанія 2022. Новацїї у сфері 
застосування РРО/ПРРО у 2022 

році. Про одноразове (спеціальне)  
добровільне декларування. 
Cервіс «Пульс» Державної 

податкової служби 
України 

Практикум 
(тренінг) 

 

Приміщення 
Солонянської ДПІ 

Головного управління ДПС у 
Дніпропетровській обл., 

смт Солоне,              
вул. Гагаріна, 

буд. 12 А 
 

 

(056)  
374-31-96 
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10.08.2022 Відділ комунікацій з 

громадськістю управління 
інформаційної взаємодії 

Головного управління ДПС 
у Дніпропетровській 

області 
 (Кам’янський регіон) 

Новації податкового законодавства 
в умовах воєнного стану. 

Про одноразове (спеціальне) 
добровільне декларування.  

Право громадян на податкову 
знижку. Щодо застосування РРО в 

умовах воєнного стану.  
Про неприпустимість порушення 

законодавства про працю.   
Порядок заповнення реквізиту 

«Призначення платежу» платіжних 
документів. Cервіс «Пульс» 

Державної податкової служби 
України 

Тематичний 
семінар  

Приміщення 
Кам'янської ДПІ Головного 

управління ДПС у 
Дніпропетровській обл., 

 м. Кам’янське, 
вул. Медична,  

буд. 9 
 

(056) 
374-86-47 

 

10.08.2022 Відділ комунікацій з 
громадськістю управління 

інформаційної взаємодії ГУ 
ДПС у Дніпропетровській 

області  
(територія обслуговування: 

Соборний та 
Шевченківський райони 

 м. Дніпра) 

Зміни у законодавстві. Новації у 
сфері застосування РРО. 
Одноразове (спеціальне) 

добровільне декларування. 
Декларування доходів громадян, 
отриманих у 2021 році (право на 
податкову знижку). Правильне 

заповнення реквізиту «Призначення 
платежу». Легалізація найманої 
праці. Електронні сервіси ДПС. 
Антикорупційний сервіс ДПС 

«Пульс» 

Тематичний 
семінар  

Приміщення 
Соборної ДПІ  

Головного управління ДПС у 
Дніпропетровській обл.,  

м. Дніпро, 
вул. Високовольтна,  

буд. 24 

(056) 
374-31-80 

10.08.2022 Відділ комунікацій з 
громадськістю управління 
інформаційної взаємодії 

Головного управління ДПС 
у Дніпропетровській 

області 
(територія обслуговування: 

Амур-
Нижньодніпровський, 

район м. Дніпра) 

Новації податкового законодавства 
в умовах воєнного стану. 

Деклараційна кампанія 2022. 
Новації у сфері застосування РРО. 

Одноразове (спеціальне) 
добровільне декларування. 

Переваги офіційного 
працевлаштування. Правильність 

заповнення платіжних документів. 
Антикорупційний сервіс ДПС 

«Пульс» 

Практикум 
(тренінг)  

 

Приміщення 
Амур-Нижньодніпровської ДПІ 

Головного управління ДПС  
у Дніпропетровській обл., 

м. Дніпро 
пров. Універсальний , 

буд. 12 
 

(056) 
374-86-66 
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11.08.2022 Відділ комунікацій з 

громадськістю управління 
інформаційної взаємодії 

Головного управління ДПС 
у Дніпропетровській 

області (територія 
обслуговування: 
Нікопольська, 

Марганецька, Томаківська 
державні податкові 
інспекції та ДПІ у 

м. Покрові) 

Податкові новації. Особливості 
застосування положень Закону 

України від 24 березня 2022 року 
№2260-IX. Право на податкову 
знижку. Заповнення платіжних 
документів на сплату податків. 
Сервіс «Пульс» ДПС України» 

Тематичний 
семінар 

Приміщення 
ДПІ у м. Покрові Головного 

управління ДПС у  
Дніпропетровській обл., 

м. Покров, 
вул. Горького, буд.9 

 

(050) 
049-68-55 

17.08.2022 Відділ комунікацій з 
громадськістю управління 
інформаційної взаємодії 

Головного управління ДПС 
у Дніпропетровській 

області 
(Дніпровсько-

Новомосковський регіон) 
 

 

Податкові  новації у законодавстві. 
Законом України від 12 травня 2022 

року № 2260, Закон України від 
19 червня 2022 року 2308-IX. «Про 

внесення змін до Податкового 
кодексу України». Деклараційна 
кампанія 2022. Новацїї у сфері 

застосування РРО/ПРРО у 
2022 році. Про одноразове 
(спеціальне) добровільне 

декларування.  «Електронний 
кабінет» - сервіс веб-порталу ДПС 

України 

Тематичний 
семінар  

Приміщення 
Дніпровської ДПІ Головного 

управління ДПС у  
Дніпропетровській обл., 

смт.Слобожанське, 
вул.Теплична, буд .13 

 
 

 

(056)  
374-31-96 

 
 
 

 
 
 
 

18.08.2022 Відділ комунікацій з 
громадськістю управління 

інформаційної взаємодії ГУ 
ДПС у Дніпропетровській 

області 
 (Павлоградський регіон) 

Новації податкового законодавства 
в умовах воєнного стану.  

Застосування РРО/ПРРО. Порядок 
ведення обліку товарних запасів. 

Деклараційна кампанія 2022. 
Одноразове (спеціальне)  

добровільне декларування. Питання 
застосування РРО/ПРРО. Переваги 

офіційного працевлаштування. 
Антикорупційний сервіс ДПС 

«Пульс». Правильність заповнення 
платіжних документів 

Практикум 
(тренінг) 

Приміщення Першотравенської 
ДПІ Головного управління ДПС 

у  Дніпропетровській обл., 
м. Першотравенськ, вул. 

Шкільна. 35 

(095) 
211-10-20 
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18.08.2022 Відділ комунікацій з 

громадськістю управління 
інформаційної взаємодії 

Головного управління ДПС 
у Дніпропетровській 

області  
(територія обслуговування: 

Новокодацький, 
Чечелівський та 

Центральний райони  
м. Дніпра) 

Новації податкового законодавства 
в умовах воєнного стану. 

Про одноразове (спеціальне) 
добровільне декларування.  

Декларування доходів громадян, 
отриманих у 2021 році. 
Про застосування РРО.  

Про неприпустимість порушення 
законодавства на підприємстві при 

нарахуванні заробітної плати у 
розмірі нижче мінімально 

встановленого рівня найманим 
працівникам. Щодо правильності 

заповнення реквізиту «Призначення 
платежу». Протидія проявам 

корупції в органах ДПС 

Практикум 
(тренінг) 

Приміщення 
Правобережної ДПІ Головного 

управління ДПС у 
Дніпропетровській обл., 

м. Дніпро, 
вул. Театральна,  

буд. 1 А  
 

(056) 
370-10-40 

 

18.08.2022 Відділ комунікацій з 
громадськістю управління 

інформаційної взаємодії ГУ 
ДПС у Дніпропетровській 

області  
(територія обслуговування: 

Соборний та 
Шевченківський райони 

 м. Дніпра) 

Новації у законодавстві. 
Застосування РРО та ПРРО з 

01.01.2022. Одноразове (спеціальне) 
добровільне декларування. 

Декларування доходів громадян, 
отриманих у 2021 році (право на 
податкову знижку). Правильне 

заповнення реквізиту «Призначення 
платежу».  Легалізація найманої 
праці. Антикорупційний сервіс 

ДПС «Пульс» 

Тематичний 
семінар  

Приміщення 
Шевченківська ДПІ  

Головного управління  ДПС у 
Дніпропетровській обл., 

пр. Богдана Хмельницького, 25 

(056) 
374-31-80 

18.08.2022 Відділ комунікацій з 
громадськістю управління 
інформаційної взаємодії 

Головного управління ДПС 
у Дніпропетровській 

області 
(територія обслуговування: 

Нікопольська, 
Марганецька, Томаківська 

державні податкові 

Зміни у податковому законодавстві. 
Деклараційна кампанія 2022. 

Особливості одноразового 
(спеціального) добровільного 

декларування. Щодо використання 
РРО/ПРРО. Легалізація найманої 

праці 

Тематичний 
семінар  

Приміщення  
Марганецької ДПІ Головного 

управління ДПС у 
Дніпропетровській обл.,  

м. Марганець, 
вул. Травнева, буд.11 

(050) 
049-68-55 
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інспекції та ДПІ у 

м. Покрові) 
23.08.2022 Відділ комунікацій з 

громадськістю управління 
інформаційної взаємодії 

Головного управління ДПС 
у Дніпропетровській 

області 
(Криворізький регіон) 

Новації податкового законодавства 
під час дії воєнного стану: Закон 
України від 12 травня 2022 року 
№ 2260-IX, Закон України від 

30 листопада 2021 року № 1914. 
Кампанія одноразового 

(спеціального) добровільного 
декларування активів фізичних осіб. 

Декларування доходів громадян, 
отриманих у 2021 році. 

Застосування РРО/ПРРО. 
Детінізація трудових відносин. 
Порядок заповнення реквізиту 

«Призначення платежу» платіжних 
документів. Протидія проявам 

корупції в органах ДПС 

Практикум 
(тренінг) 

Приміщення 
Криворізької північної ДПІ 

Головного управління ДПС у 
Дніпропетровській обл.,  

м. Кривий Ріг, 
просп. Героїв - підпільників,  

буд. 42 

(056)  
404-06-64 

24.08.2022 Відділ комунікацій з 
громадськістю управління 
інформаційної взаємодії 

Головного управління ДПС 
у Дніпропетровській 

області  
(території обслуговування: 

Індустріальний та 
Самарський райони  

м. Дніпра)                 
 

Новації податкового законодавства 
в умовах воєнного стану. 

Деклараційна кампанія 2022.  
Застосування РРО/ПРРО. 
Одноразове (спеціальне) 

добровільне декларування. 
Переваги офіційного 

працевлаштування. Правильність 
заповнення платіжних документів. 

Антикорупційний сервіс ДПС 
«Пульс» 

Практикум 
(тренінг) 

Приміщення 
Лівобережної ДПІ Головного 

управління ДПС у 
Дніпропетровській обл., 

м. Дніпро 
просп. Слобожанський , 

буд. 95 А 
 

(056) 
34-31-78 

24.08.2022 Відділ комунікацій з 
громадськістю управління 
інформаційної взаємодії 

Головного управління ДПС 
у Дніпропетровській 

області 
 (Кам’янський регіон) 

Новації податкового законодавства 
в умовах воєнного стану. 

Про одноразове (спеціальне) 
добровільне декларування.  

Декларування доходів громадян, 
отриманих у 2021 році. 

Особливості застосування 
РРО/програмних РРО у 2022 році. 

Практикум 
(тренінг) 

Приміщення 
Жовтоводської ДПІ Головного 

управління ДПС у 
Дніпропетровській обл.,  

м. Жовті Води, 
вул. Першотравнева,  

буд. 24 А 
 

(05662) 
3-36-91 
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Офіційне працевлаштування - 

соціальний захист працівників! 
Щодо правильності заповнення 

реквізиту «Призначення платежу». 
Протидія проявам корупції в 

органах ДПС 
29.08.2022 Відділ комунікацій з 

громадськістю управління 
інформаційної взаємодії 

Головного управління ДПС 
у Дніпропетровській 

області 
(Дніпровсько-

Новомосковський регіон) 
 

Податкові  новації у законодавстві. 
Законом України від 12 травня 2022 

року  № 2260, Закон України від 
19 червня 2022 року № 2308-IX. 

«Про внесення змін до Податкового 
кодексу України». Деклараційна 
кампанія 2022. Новації у сфері 
застосування РРО/ПРРО у 2022 

році.  Про одноразове (спеціальне) 
добровільне декларування. 

«Електронний кабінет» - сервіс веб-
порталу ДПС України. 

Протидія проявам корупції в 
органах ДПС 

Практикум 
(тренінг) 

 
 

Приміщення  
Новомосковської ДПІ 

Головного управління ДПС у 
Дніпропетровській обл., 

м. Новомосковськ 
вул. Микити Головка,30 

(056)  
374-31-96 

 


