
Звіт  

про виконання Плану роботи 

Головного управління ДПС у Харківській області 

на перше півріччя 2022 року 
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Розділ 1. Організація роботи щодо забезпечення виконання індикативних показників доходів 

 

1.1 Визначення очікуваних показників 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 

структурних підрозділів ГУ ДПС (далі – ГУ ДПС) з 

урахуванням усіх наявних резервів.  

Розробка та доведення до структурних підрозділів 

ГУ ДПС індикативних показників доходів. 

Здійснення моніторингу надходження платежів 

(моніторинг виконання показників) 

 

Управління 

податкового 

адміністрування 

юридичних осіб, 

управління 

податкового 

адміністрування 

фізичних осіб, 

управління з 

питань 

виявлення та 

опрацювання 

податкових 

ризиків, 

структурні 

підрозділи 

Протягом 

півріччя 

На постійному контролі знаходиться робота по 

забезпеченню надходження платежів до бюджетів.    

За підсумками першого півріччя 2022 року 

виконання доведених індикативних показників 

державного бюджету складає 122,1 відс. (завдання 

– 9 674,2 млн грн, факт – 11 809,6 млн гривень). 

Розраховані очікувані показники надходження 

платежів, у тому числі єдиного внеску щоденно 

надавались керівництву ГУ ДПС та до Державної 

податкової служби України (далі – ДПС) у 

терміни, визначені наказом ДПС від 08.07.2021 

№ 672, у розрізі бюджетів усіх рівнів, податків, 

зборів та інших платежів і бюджетоформуючих 

платників податків. До ДПС надано 

38 контрольних завдань з питання прогнозування 

доходної частини бюджетів усіх рівнів. 

Розроблено та доведено до структурних 

підрозділів  індикативні показники доходів до 

державного і місцевого бюджетів, єдиного внеску 

з урахуванням усіх наявних резервів, відповідно 

до наказу ГУ ДПС (від 18.01.2022 № 9). 

За підсумками першого півріччя 2022 року 

виконання доведених орієнтованих (індикативних) 

показників доходів загального фонду державного 
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бюджету України складає 108,8 відс. (завдання – 

15 600,1 млн грн, факт – 16 978,3 млн гривень). 

Бюджет додатково отримав 1 378,2 млн гривень.  

Виконання місцевих бюджетів забезпечено на 

рівні – 95 відсотків. 

Індикативний показник надходжень єдиного 

внеску виконано на 102,3 відсотка. 

Протягом січня – лютого 2022 року, при 

визначенні очікуваних показників надходжень 

податків, зборів та інших платежів щомісяця 

розраховувались усі наявні резерви в розрізі 

платежів до державного і місцевого бюджетів та 

надавались пропозиції для включення до 

розрахункової бази доходів до державного і 

місцевого бюджетів.  

На постійному контролі знаходиться робота по 

забезпеченню надходження платежів до бюджетів.    

За підсумками січня – лютого 2022 року 

виконання доведених індикативних показників 

державного бюджету складає 72,4 відс. (завдання 

–1 620,1 млн грн, факт – 1 173,4 млн гривень). 

Виконання індикативного показника з податку на 

додану вартість (далі – ПДВ) за січень – 

по 24 лютого 2022 року забезпечено в сумі 

1021,6 млн грн, або на рівні 76,3 відс., у зв`язку з 

тим, що термін сплати по податкових деклараціях 

з ПДВ станом на 24.02.2022 року не настав. 

Виконання  індикативного показника по 

частині чистого прибутку до державного бюджету 

протягом січня – по 24 лютого 2022 року 

забезпечено на 47,8 відс., (завдання – 8,1 млн грн, 

факт – 4,9 млн гривень). 
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Виконання індикативних показників доходів 

місцевого бюджету, які контролюються 

управлінням, за підсумками січня – по 24 лютого 

2022 року забезпечено на рівні 102,4 відс., понад 

завдання надійшло  5,6 млн грн, з яких: єдиний 

податок третьої та четвертої групи –224,8 млн грн; 

податок на прибуток та чистого прибутку до 

місцевого бюджету – 17,6 млн гривень.  

У зв`язку з введенням в Україні воєнного 

стану, відповідно до Указу Президента України 

від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 24.02.2022 року № 2102-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

введення воєнного стану в Україні»», Указу 

Президента України від 14 березня 2022 року 

№ 133/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 15.03.2022 року № 2119-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження дії воєнного стану в Україні»», 

Указу Президента України від 18.04.2022 

№ 259/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 21.04.2022 № 2212-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в 

Україні»», Указу Президента України 

від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 22.05.2022 

№ 2263-ІХ «Про затвердження Указу Президента 
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України «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні» та відповідно до п.11 положень 

про територіальні органи ДПС», затвердженого 

наказом ДПС від 12.11.2020 № 641 «Про 

затвердження положень про територіальні органи 

ДПС» (зі змінами), наказу ДПС від 24.02.2022 

№ 243-о і наказу ГУ ДПС від 15.04.2022 № 15-о/вс 

«Про встановлення простою та запровадження 

дистанційної роботи в Головному управління ДПС 

у Харківській області» встановлено простій в 

роботі ГУ ДПС. 

Відповідно до вимог п. 1.1 п. 1 наказу ДПС 

від 28.03.2022 року № 173 «Про забезпечення 

безперебійної роботи територіальних органів ДПС 

(зі змінами та доповненнями) адміністрування 

податків і зборів, платежів, єдиного внеску, у тому 

числі проведення відповідно до законодавства 

перевірки та звірки платників податків (платників 

єдиного внеску)», закріплено за Головним 

управлінням ДПС у Львівській області (далі – 

ГУ ДПС у Львівській області). Змінами, 

внесеними до п.1.1 п.1 наказом ДПС 

від 09.06.2022 року № 311 «Про внесення змін до 

наказу ДПС від 28.01.2022 року № 173», з 

09.06.2022 по теперішній час виконання даної 

функції закріплено за Головним управлінням ДПС 

у Рівненській області (далі – ГУ ДПС у 

Рівненській області) 

1.2 Організація та координація роботи структурних 

підрозділів щодо виявлення резервів збільшення 

надходжень платежів до бюджетів, забезпечення 

виконання індикативних показників доходів, 

Управління 

податкового 

адміністрування 

юридичних осіб, 

Протягом 

півріччя  

Протягом січня – лютого 2022 року 

розроблялись та доводились до структурних 

підрозділів ГУ ДПС індикативні показники щодо 

забезпечення збору платежів до загального та 
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доведених відповідними наказами ДПС 

 

управління 

податкового 

адміністрування 

фізичних осіб,  

управління з 

питань 

виявлення та 

опрацювання 

податкових 

ризиків, 

структурні 

підрозділи 

спеціального фондів державного та місцевих 

бюджетів, враховуючи чинники, які впливають на 

надходження платежів та резерви збільшення 

надходжень платежів. Щоденно проводився 

моніторинг прогнозу виконання індикативних 

показників, результати якого надавались 

керівництву ГУ ДПС для оперативного 

реагування. Складено доповідні та службові 

записки з питання відпрацювання  наявних 

резервів надходжень податків до бюджетів усіх 

рівнів. 

При розробленні щомісячних очікуваних 

показників надходжень податків, зборів та інших 

платежів до державного і місцевого бюджетів 

враховано чинники, які впливають на 

надходження платежів та розраховано усі наявні 

резерви збільшення надходжень платежів до 

державного і місцевого бюджетів та надано 

пропозиції до управління координації та 

моніторингу доходів бюджетів для включення до 

розрахункової бази доходів до державного і 

місцевого бюджетів.  

Щоденно здійснювався моніторинг прогнозу 

виконання доведених індикативних показників                

по податках з метою оперативного реагування.  

За перше півріччя 2022 року по податках і 

зборах забезпечено наступні надходження до 

місцевого бюджету: 

податок на доходи фізичних осіб 

6 558,9 млн грн, додаткові надходження податку 

до відповідного періоду минулого року склали 

284,6 млн грн;  
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транспортний податок з фізичних осіб – 

0,4 млн грн; 

податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки з фізичних осіб – 14,1 млн грн; 

плати за землю з фізичних осіб – 

33,0 млн гривень. 

Протягом січня – червня 2022 року до 

державного бюджету надійшло 1 795,9  млн грн 

податку на доходи фізичних осіб та 674,2 млн грн 

військового збору. 

Забезпечено надходження єдиного внеску від 

юридичних та фізичних осіб у сумі 

9 010,3 млн гривень. 

Для покращення адміністрування податку на 

прибуток  постійно протягом січня – 

лютого 2022 року здійснювався комплекс заходів 

за ризиками адміністрування податку на прибуток: 

щодо недопущення зменшення зобов’язань з 

податку на прибуток шляхом подання 

уточнюючих розрахунків; відпрацювання 

ризикових суб’єктів господарювання (далі – СГ) 

щодо збільшення об’єкту оподаткування у 

деклараціях з податку на прибуток та збільшення 

податкового навантаження.  

З метою збільшення ПДВ приділено особливу 

увагу проведенню роботи з платниками щодо 

збільшення нарахувань ПДВ до сплати в бюджет 

підприємств групи ризику.  

У зв`язку з введенням в Україні воєнного 

стану, відповідно до Указу Президента України 

від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 
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України від 24.02.2022 року № 2102-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

введення воєнного стану в Україні»», Указу 

Президента України від 14 березня 2022 року 

№ 133/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 15.03.2022 року № 2119-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження дії воєнного стану в Україні»», 

Указу Президента України від 18.04.2022 

№ 259/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 21.04.2022 № 2212-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в 

Україні»», Указу Президента України 

від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 22.05.2022 

№ 2263-ІХ «Про затвердження Указу Президента 

України «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні» та відповідно до п.11 положень 

про територіальні органи ДПС», затвердженого 

наказом ДПС від 12.11.2020 № 641 «Про 

затвердження положень про територіальні органи 

ДПС» (зі змінами), наказу ДПС від 24.02.2022 

№ 243-о і наказу ГУ ДПС від 15.04.2022 № 15-о/вс 

«Про встановлення простою та запровадження 

дистанційної роботи в Головному управління ДПС 

у Харківській області» встановлено простій в 

роботі ГУ ДПС. 

Відповідно до вимог п. 1.1 п. 1 наказу ДПС 
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від 28.03.2022 року № 173 «Про забезпечення 

безперебійної роботи територіальних органів ДПС 

(зі змінами та доповненнями) адміністрування 

податків і зборів, платежів, єдиного внеску, у тому 

числі проведення відповідно до законодавства 

перевірки та звірки платників податків (платників 

єдиного внеску)», закріплено за ГУ ДПС у 

Львівській області. Змінами, внесеними до п.1.1 

п.1 наказом ДПС від 09.06.2022 року № 311 «Про 

внесення змін до наказу ДПС від 28.01.2022 року 

№ 173», з 09.06.2022 по теперішній час виконання 

даної функції закріплено за ГУ ДПС у Рівненській 

області 

1.3 Здійснення аналізу 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 

Постійно здійснюється аналіз податкової 

звітності платників податків, проводяться 

камеральні перевірки податкової звітності, за 

результатами яких, у разі виявлення порушень, 

складаються акти камеральних перевірок. 

За підсумками декларування податку на 

прибуток за три квартали 2021 року, в результаті 

здійснення аналізу фінансової та податкової 

звітності платників податків, встановлено випадки 

порушення правильності переносу показників 

фінансової звітності до декларації з податку на 

прибуток по 38 СГ. В ході проведення 

камеральних перевірок розбіжності між 

показниками податкової та фінансової звітності 

усунуто шляхом подання платниками податків 

уточнюючих декларацій з податку на прибуток та 

фінансової звітності. 

У зв`язку з введенням в Україні воєнного 

стану, відповідно до Указу Президента України 
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№ 

з/п 

 

Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконан

ня 

Інформація про виконання 

від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 24.02.2022 року № 2102-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

введення воєнного стану в Україні»», Указу 

Президента України від 14 березня 2022 року 

№ 133/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 15.03.2022 року № 2119-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження дії воєнного стану в Україні»», 

Указу Президента України від 18.04.2022 

№ 259/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 21.04.2022 № 2212-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в 

Україні»», Указу Президента України 

від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 22.05.2022 

№ 2263-ІХ «Про затвердження Указу Президента 

України «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні» та відповідно до п.11 положень 

про територіальні органи ДПС», затвердженого 

наказом ДПС від 12.11.2020 № 641 «Про 

затвердження положень про територіальні органи 

ДПС» (зі змінами), наказу ДПС від 24.02.2022 

№ 243-о і наказу ГУ ДПС від 15.04.2022 № 15-о/вс 

«Про встановлення простою та запровадження 

дистанційної роботи в Головному управління ДПС 

у Харківській області» встановлено простій в 
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№ 

з/п 

 

Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконан

ня 

Інформація про виконання 

роботі ГУ ДПС. 

Відповідно до вимог п. 1.1 п. 1 наказу ДПС 

від 28.03.2022 року № 173 «Про забезпечення 

безперебійної роботи територіальних органів ДПС 

(зі змінами та доповненнями) адміністрування 

податків і зборів, платежів, єдиного внеску, у тому 

числі проведення відповідно до законодавства 

перевірки та звірки платників податків (платників 

єдиного внеску)», закріплено за ГУ ДПС у 

Львівській області. Змінами, внесеними до п.1.1 

п.1 наказом ДПС від 09.06.2022 року № 311 «Про 

внесення змін до наказу ДПС від 28.01.2022 року 

№ 173», з 09.06.2022 по теперішній час виконання 

даної функції закріплено за ГУ ДПС у Рівненській 

області 

1.4 Здійснення систематизації та моніторингу 

податкових наслідків економічної діяльності 

учасників кластерних груп 

 

Управління 

податкового 

адміністрування 

юридичних осіб,  

структурні 

підрозділи 

Протягом 

півріччя 

У зв`язку з введенням в Україні воєнного 

стану, відповідно до Указу Президента України 

від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 24.02.2022 року № 2102-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

введення воєнного стану в Україні»», Указу 

Президента України від 14 березня 2022 року 

№ 133/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 15.03.2022 року № 2119-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження дії воєнного стану в Україні»», 

Указу Президента України від 18.04.2022 

№ 259/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 21.04.2022 № 2212-ІХ «Про 
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№ 

з/п 

 

Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконан

ня 

Інформація про виконання 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в 

Україні»», Указу Президента України 

від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 22.05.2022 

№ 2263-ІХ «Про затвердження Указу Президента 

України «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні» та відповідно до п.11 положень 

про територіальні органи ДПС», затвердженого 

наказом ДПС від 12.11.2020 № 641 «Про 

затвердження положень про територіальні органи 

ДПС» (зі змінами), наказу ДПС від 24.02.2022 

№ 243-о і наказу ГУ ДПС від 15.04.2022 № 15-о/вс 

«Про встановлення простою та запровадження 

дистанційної роботи в Головному управління ДПС 

у Харківській області» встановлено простій в 

роботі ГУ ДПС 

1.5 Вжиття заходів щодо збільшення надходжень 

платежів до бюджетів за рахунок унеможливлення 

використання підприємствами реального сектору 

економіки інструментів мінімізації сплати податків 

та зборів 

Управління з 

питань 

виявлення та 

опрацювання 

податкових 

ризиків, 

управління 

податкового 

адміністрування 

юридичних осіб, 

управління 

податкового 

адміністрування 

фізичних осіб 

Протягом 

півріччя  

За результатами наданої СГ податкової 

звітності, щомісячно здійснюється аналіз щодо 

виявлення можливих резервів по платниках, які 

мінімізують суми податків та зборів.  

За результатами проведеної роботи, зокрема за 

рахунок зростання рівня мінімальної заробітної 

плати, забезпечено збільшення надходжень з 

податку на доходи фізичних осіб порівняно з 

першим півріччям 2021 року на 284,6 млн гривень. 

З метою збільшення надходжень з податку на 

прибуток у січні – лютому 2022 року з 

керівниками підприємств реального сектору 

економіки проведено співбесіди, за результатами 

яких подано уточнюючі декларації з податку на 



 
 

12 

 

№ 

з/п 

 

Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконан

ня 

Інформація про виконання 

прибуток підприємств на збільшення суми 

податкового зобов’язання на суму 1 092,5 тис. грн 

по 67 підприємствах внаслідок уточнення р. 26 

декларації з податку на прибуток та на зменшення 

сум збитків у сумі 28 772,3 тис. грн по 

24 підприємствах.  

У зв`язку з введенням в Україні воєнного 

стану, відповідно до Указу Президента України 

від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 24.02.2022 року № 2102-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

введення воєнного стану в Україні»», Указу 

Президента України від 14 березня 2022 року 

№ 133/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 15.03.2022 року № 2119-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження дії воєнного стану в Україні»», 

Указу Президента України від 18.04.2022 

№ 259/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 21.04.2022 № 2212-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в 

Україні»», Указу Президента України 

від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 22.05.2022 

№ 2263-ІХ «Про затвердження Указу Президента 

України «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні» та відповідно до п.11 положень 



 
 

13 

 

№ 

з/п 

 

Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконан

ня 

Інформація про виконання 

про територіальні органи ДПС», затвердженого 

наказом ДПС від 12.11.2020 № 641 «Про 

затвердження положень про територіальні органи 

ДПС» (зі змінами), наказу ДПС від 24.02.2022 

№ 243-о і наказу ГУ ДПС від 15.04.2022 № 15-о/вс 

«Про встановлення простою та запровадження 

дистанційної роботи в Головному управління ДПС 

у Харківській області» встановлено простій в 

роботі ГУ ДПС. 

Відповідно до вимог п. 1.1 п. 1 наказу ДПС 

від 28.03.2022 року № 173 «Про забезпечення 

безперебійної роботи територіальних органів ДПС 

(зі змінами та доповненнями) адміністрування 

податків і зборів, платежів, єдиного внеску, у тому 

числі проведення відповідно до законодавства 

перевірки та звірки платників податків (платників 

єдиного внеску)», закріплено за ГУ ДПС у 

Львівській області. Змінами, внесеними до п.1.1 

п.1 наказом ДПС від 09.06.2022 року № 311 «Про 

внесення змін до наказу ДПС від 28.01.2022 року 

№ 173», з 09.06.2022 по теперішній час виконання 

даної функції закріплено за ГУ ДПС у Рівненській 

області 

1.6 Забезпечення контролю за веденням оперативного 

обліку податків і зборів (обов’язкових платежів), 

контроль за справлянням (стягненням) яких 

закріплено за ДПС 

Управління 

електронних 

сервісів  

Протягом 

півріччя  

Здійснено щоденний контроль за веденням 

оперативного обліку податків і зборів 

(обов’язкових платежів), контроль за справлянням 

(стягненням) яких закріплено за ДПС 

 

1.7 Забезпечення повноти нарахування та 

своєчасності сплати платниками податку на 

прибуток 

Управління з 

питань 

виявлення та 

опрацювання 

Протягом 

півріччя  

За січень – лютий 2022 року до Державного 

бюджету надійшло податку на прибуток 

200,6 млн грн, що на 22,0 млн грн більше, ніж за 

аналогічний період минулого року.  
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№ 

з/п 

 

Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконан

ня 

Інформація про виконання 

податкових 

ризиків 

До місцевого бюджету за січень – 

лютий 2022 року. надійшло податку на прибуток 

23,7 млн грн, що на 1,8 млн грн більше, ніж за 

аналогічний період минулого року. 

У зв`язку з введенням в Україні воєнного 

стану, відповідно до Указу Президента України 

від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 24.02.2022 року № 2102-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

введення воєнного стану в Україні»», Указу 

Президента України від 14 березня 2022 року 

№ 133/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 15.03.2022 року № 2119-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження дії воєнного стану в Україні»», 

Указу Президента України від 18.04.2022 

№ 259/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 21.04.2022 № 2212-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в 

Україні»», Указу Президента України 

від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 22.05.2022 

№ 2263-ІХ «Про затвердження Указу Президента 

України «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні» та відповідно до п.11 положень 

про територіальні органи ДПС», затвердженого 

наказом ДПС від 12.11.2020 № 641 «Про 
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№ 

з/п 

 

Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконан

ня 

Інформація про виконання 

затвердження положень про територіальні органи 

ДПС» (зі змінами), наказу ДПС від 24.02.2022 

№ 243-о і наказу ГУ ДПС від 15.04.2022 № 15-о/вс 

«Про встановлення простою та запровадження 

дистанційної роботи в Головному управління ДПС 

у Харківській області» встановлено простій в 

роботі ГУ ДПС. 

Відповідно до вимог п. 1.1 п. 1 наказу ДПС 

від 28.03.2022 року № 173 «Про забезпечення 

безперебійної роботи територіальних органів ДПС 

(зі змінами та доповненнями) адміністрування 

податків і зборів, платежів, єдиного внеску, у тому 

числі проведення відповідно до законодавства 

перевірки та звірки платників податків (платників 

єдиного внеску)», закріплено за ГУ ДПС у 

Львівській області. Змінами, внесеними до п.1.1 

п.1 наказом ДПС від 09.06.2022 року № 311 «Про 

внесення змін до наказу ДПС від 28.01.2022 року 

№ 173», з 09.06.2022 по теперішній час виконання 

даної функції закріплено за ГУ ДПС у Рівненській 

області 

1.8 Моніторинг сплати відрахувань до державного 

бюджету частини чистого прибутку (доходу) 

державними унітарними підприємствами та їх 

об’єднаннями 

Управління з 

питань 

виявлення та 

опрацювання 

податкових 

ризиків 

Протягом 

півріччя  

Виконання індикативного показника до 

Зведеного бюджету частини чистого прибутку 

(доходу), що вилучається до бюджету, за січень – 

лютий 2022 року складає 184,9 відс., до бюджету 

надійшло 16,0 млн гривень. Понад завдання 

забезпечено надходження в сумі 7,3 млн гривень. 

У зв`язку з введенням в Україні воєнного 

стану, відповідно до Указу Президента України 

від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 24.02.2022 року № 2102-ІХ «Про 
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№ 

з/п 

 

Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконан

ня 

Інформація про виконання 

затвердження Указу Президента України «Про 

введення воєнного стану в Україні»», Указу 

Президента України від 14 березня 2022 року 

№ 133/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 15.03.2022 року № 2119-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження дії воєнного стану в Україні»», 

Указу Президента України від 18.04.2022 

№ 259/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 21.04.2022 № 2212-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в 

Україні»», Указу Президента України 

від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 22.05.2022 

№ 2263-ІХ «Про затвердження Указу Президента 

України «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні» та відповідно до п.11 положень 

про територіальні органи ДПС», затвердженого 

наказом ДПС від 12.11.2020 № 641 «Про 

затвердження положень про територіальні органи 

ДПС» (зі змінами), наказу ДПС від 24.02.2022 

№ 243-о і наказу ГУ ДПС від 15.04.2022 № 15-о/вс 

«Про встановлення простою та запровадження 

дистанційної роботи в Головному управління ДПС 

у Харківській області» встановлено простій в 

роботі ГУ ДПС. 

Відповідно до вимог п. 1.1 п. 1 наказу ДПС 

від 28.03.2022 року № 173 «Про забезпечення 
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№ 

з/п 

 

Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконан

ня 

Інформація про виконання 

безперебійної роботи територіальних органів ДПС 

(зі змінами та доповненнями) адміністрування 

податків і зборів, платежів, єдиного внеску, у тому 

числі проведення відповідно до законодавства 

перевірки та звірки платників податків (платників 

єдиного внеску)», закріплено за ГУ ДПС у 

Львівській області. Змінами, внесеними до п.1.1 

п.1 наказом ДПС від 09.06.2022 року № 311 «Про 

внесення змін до наказу ДПС від 28.01.2022 року 

№ 173», з 09.06.2022 по теперішній час виконання 

даної функції закріплено за ГУ ДПС у Рівненській 

області 

1.9 Здійснення аналізу причин декларування СГ 

збитків від господарської діяльності.  

Забезпечення надання висновків до підрозділів 

контрольно-перевірочної роботи з метою 

проведення документальних перевірок СГ 

 

Управління з 

питань 

виявлення та 

опрацювання 

податкових 

ризиків 

Протягом 

півріччя  

За підсумками декларування податку на 

прибуток за три квартали 2021 року задекларовано 

збитки в сумі 13 554,2 млн грн 

288 підприємствами, з яких 94,4 відсотка 

задекларованих збитків, або на суму 

12 795,1 млн грн, виникли за рахунок збитків 

минулих років, зумовлених віднесенням до складу 

витрат від’ємних курсових різниць за 

довгостроковими зобов’язаннями, по розрахунках 

з контрагентами та за отриманими кредитами, 

позиками, а також відсотків за користування 

ними. За результатами декларування податку на 

прибуток за три квартали 2021 року сума 

задекларованих збитків у порівняні із сумою 

збитків за три квартали 2020 року зменшилась на 

6 076,7 млн гривень. 

Відповідно до проведеного аналізу 

встановлено, що 38 СГ задекларували 

новостворені збитки в сумі 83,6 млн гривень. 

За результатами декларування збиткової 
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№ 

з/п 

 

Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконан

ня 

Інформація про виконання 

діяльності по 53 СГ надано інформація для 

проведення  контрольно-перевірочних заходів. 

У зв`язку з введенням в Україні воєнного 

стану, відповідно до Указу Президента України 

від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 24.02.2022 року № 2102-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

введення воєнного стану в Україні»», Указу 

Президента України від 14 березня 2022 року 

№ 133/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 15.03.2022 року № 2119-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження дії воєнного стану в Україні»», 

Указу Президента України від 18.04.2022 

№ 259/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 21.04.2022 № 2212-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в 

Україні»», Указу Президента України 

від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 22.05.2022 

№ 2263-ІХ «Про затвердження Указу Президента 

України «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні» та відповідно до п.11 положень 

про територіальні органи ДПС», затвердженого 

наказом ДПС від 12.11.2020 № 641 «Про 

затвердження положень про територіальні органи 

ДПС» (зі змінами), наказу ДПС від 24.02.2022 
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№ 

з/п 

 

Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконан

ня 

Інформація про виконання 

№ 243-о і наказу ГУ ДПС від 15.04.2022 № 15-о/вс 

«Про встановлення простою та запровадження 

дистанційної роботи в Головному управління ДПС 

у Харківській області» встановлено простій в 

роботі ГУ ДПС. 

Відповідно до вимог п. 1.1 п. 1 наказу ДПС 

від 28.03.2022 року № 173 «Про забезпечення 

безперебійної роботи територіальних органів ДПС 

(зі змінами та доповненнями) адміністрування 

податків і зборів, платежів, єдиного внеску, у тому 

числі проведення відповідно до законодавства 

перевірки та звірки платників податків (платників 

єдиного внеску)», закріплено за ГУ ДПС у 

Львівській області. Змінами, внесеними до п.1.1 

п.1 наказом ДПС від 09.06.2022 року № 311 «Про 

внесення змін до наказу ДПС від 28.01.2022 року 

№ 173», з 09.06.2022 по теперішній час виконання 

даної функції закріплено за ГУ ДПС у Рівненській 

області 

1.10 Забезпечення своєчасної сплати задекларованих 

сум єдиного податку 

Управління з 

питань 

виявлення та 

опрацювання 

податкових 

ризиків 

Протягом 

півріччя 

За січень – лютий 2022 року до місцевого 

бюджету надійшло єдиного податку з юридичних 

осіб (третя група) 141,5 млн грн, що складає 

108,5 відсотка. Понад завдання забезпечено 

надходження в сумі 11,1 млн гривень. 

Виконання індикативного показника до 

місцевого бюджету єдиного податку з юридичних 

осіб (четверта група) за січень – лютий 2022 року. 

складає 100,7 відс., до бюджету надійшло 

83,4 млн грн Понад завдання забезпечені 

надходження в  сумі 0,6 млн гривень. 

У зв`язку з введенням в Україні воєнного 

стану, відповідно до Указу Президента України 
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№ 

з/п 

 

Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконан

ня 

Інформація про виконання 

від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 24.02.2022 року № 2102-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

введення воєнного стану в Україні»», Указу 

Президента України від 14 березня 2022 року 

№ 133/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 15.03.2022 року № 2119-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження дії воєнного стану в Україні»», 

Указу Президента України від 18.04.2022 

№ 259/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 21.04.2022 № 2212-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в 

Україні»», Указу Президента України 

від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 22.05.2022 

№ 2263-ІХ «Про затвердження Указу Президента 

України «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні» та відповідно до п.11 положень 

про територіальні органи ДПС», затвердженого 

наказом ДПС від 12.11.2020 № 641 «Про 

затвердження положень про територіальні органи 

ДПС» (зі змінами), наказу ДПС від 24.02.2022 

№ 243-о і наказу ГУ ДПС від 15.04.2022 № 15-о/вс 

«Про встановлення простою та запровадження 

дистанційної роботи в Головному управління ДПС 

у Харківській області» встановлено простій в 
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№ 

з/п 

 

Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконан

ня 

Інформація про виконання 

роботі ГУ ДПС. 

Відповідно до вимог п. 1.1 п. 1 наказу ДПС 

від 28.03.2022 року № 173 «Про забезпечення 

безперебійної роботи територіальних органів ДПС 

(зі змінами та доповненнями) адміністрування 

податків і зборів, платежів, єдиного внеску, у тому 

числі проведення відповідно до законодавства 

перевірки та звірки платників податків (платників 

єдиного внеску)», закріплено за ГУ ДПС у 

Львівській області. Змінами, внесеними до п.1.1 

п.1 наказом ДПС від 09.06.2022 року № 311 «Про 

внесення змін до наказу ДПС від 28.01.2022 року 

№ 173», з 09.06.2022 по теперішній час виконання 

даної функції закріплено за ГУ ДПС у Рівненській 

області 

1.11 Забезпечення своєчасності сплати ПДВ до 

бюджету із застосуванням рахунків у системі 

електронного адміністрування ПДВ 

Управління з 

питань 

виявлення та 

опрацювання 

податкових 

ризиків 

Протягом 

півріччя  

Виконання індикативного показника з ПДВ за 

січень – по 24 лютого 2022 року забезпечено в 

сумі 1021,6 млн грн, або на  рівні 76,3 відс., у 

зв`язку з тим, що термін сплати по податкових 

деклараціях з ПДВ  станом на 24.02.2022 року не 

настав. 

У зв`язку з введенням в Україні воєнного 

стану, відповідно до Указу Президента України 

від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 24.02.2022 року № 2102-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

введення воєнного стану в Україні»», Указу 

Президента України від 14 березня 2022 року 

№ 133/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 15.03.2022 року № 2119-ІХ «Про 



 
 

22 

 

№ 

з/п 

 

Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконан

ня 

Інформація про виконання 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження дії воєнного стану в Україні»», 

Указу Президента України від 18.04.2022 

№ 259/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 21.04.2022 № 2212-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в 

Україні»», Указу Президента України 

від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 22.05.2022 

№ 2263-ІХ «Про затвердження Указу Президента 

України «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні» та відповідно до п.11 положень 

про територіальні органи ДПС», затвердженого 

наказом ДПС від 12.11.2020 № 641 «Про 

затвердження положень про територіальні органи 

ДПС» (зі змінами), наказу ДПС від 24.02.2022 

№ 243-о і наказу ГУ ДПС від 15.04.2022 № 15-о/вс 

«Про встановлення простою та запровадження 

дистанційної роботи в Головному управління ДПС 

у Харківській області» встановлено простій в 

роботі ГУ ДПС. 

Відповідно до вимог п. 1.1 п. 1 наказу ДПС 

від 28.03.2022 року № 173 «Про забезпечення 

безперебійної роботи територіальних органів ДПС 

(зі змінами та доповненнями) адміністрування 

податків і зборів, платежів, єдиного внеску, у тому 

числі проведення відповідно до законодавства 

перевірки та звірки платників податків (платників 

єдиного внеску)», закріплено за ГУ ДПС у 
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№ 

з/п 

 

Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконан

ня 

Інформація про виконання 

Львівській області. Змінами, внесеними до п.1.1 

п.1 наказом ДПС від 09.06.2022 року № 311 «Про 

внесення змін до наказу ДПС від 28.01.2022 року 

№ 173», з 09.06.2022 по теперішній час виконання 

даної функції закріплено за ГУ ДПС у Рівненській 

області 

1.12 Здійснення аналізу податкової звітності з ПДВ з 

метою виявлення додаткових резервів. Підготовка 

відповідної аналітичної інформації 

 

Управління з 

питань 

виявлення та 

опрацювання 

податкових 

ризиків 

Протягом 

півріччя  

У зв`язку з введенням в Україні воєнного 

стану, відповідно до Указу Президента України 

від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 24.02.2022 року № 2102-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

введення воєнного стану в Україні»», Указу 

Президента України від 14 березня 2022 року 

№ 133/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 15.03.2022 року № 2119-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження дії воєнного стану в Україні»», 

Указу Президента України від 18.04.2022 

№ 259/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 21.04.2022 № 2212-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в 

Україні»», Указу Президента України 

від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 22.05.2022 

№ 2263-ІХ «Про затвердження Указу Президента 

України «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні» та відповідно до п.11 положень 
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№ 

з/п 

 

Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконан

ня 

Інформація про виконання 

про територіальні органи ДПС», затвердженого 

наказом ДПС від 12.11.2020 № 641 «Про 

затвердження положень про територіальні органи 

ДПС» (зі змінами), наказу ДПС від 24.02.2022 

№ 243-о і наказу ГУ ДПС від 15.04.2022 № 15-о/вс 

«Про встановлення простою та запровадження 

дистанційної роботи в Головному управління ДПС 

у Харківській області» встановлено простій в 

роботі ГУ ДПС. 

Відповідно до вимог п. 1.1 п. 1 наказу ДПС 

від 28.03.2022 року № 173 «Про забезпечення 

безперебійної роботи територіальних органів ДПС 

(зі змінами та доповненнями) адміністрування 

податків і зборів, платежів, єдиного внеску, у тому 

числі проведення відповідно до законодавства 

перевірки та звірки платників податків (платників 

єдиного внеску)», закріплено за ГУ ДПС у 

Львівській області. Змінами, внесеними до п.1.1 

п.1 наказом ДПС від 09.06.2022 року № 311 «Про 

внесення змін до наказу ДПС від 28.01.2022 року 

№ 173», з 09.06.2022 по теперішній час виконання 

даної функції закріплено за ГУ ДПС у Рівненській 

області 

 

1.13 Здійснення аналізу щодо правомірності 

декларування платниками сум ПДВ до 

відшкодування з Державного бюджету України, які 

внесені до Реєстру заяв про повернення сум 

бюджетного відшкодування  

Управління з 

питань 

виявлення та 

опрацювання 

податкових 

ризиків 

Протягом 

півріччя  

У зв`язку з введенням в Україні воєнного 

стану, відповідно до Указу Президента України 

від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 24.02.2022 року № 2102-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

введення воєнного стану в Україні»», Указу 

Президента України від 14 березня 2022 року 
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№ 

з/п 

 

Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконан

ня 

Інформація про виконання 

№ 133/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 15.03.2022 року № 2119-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження дії воєнного стану в Україні»», 

Указу Президента України від 18.04.2022 

№ 259/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 21.04.2022 № 2212-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в 

Україні»», Указу Президента України 

від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 22.05.2022 

№ 2263-ІХ «Про затвердження Указу Президента 

України «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні» та відповідно до п.11 положень 

про територіальні органи ДПС», затвердженого 

наказом ДПС від 12.11.2020 № 641 «Про 

затвердження положень про територіальні органи 

ДПС» (зі змінами), наказу ДПС від 24.02.2022 

№ 243-о і наказу ГУ ДПС від 15.04.2022 № 15-о/вс 

«Про встановлення простою та запровадження 

дистанційної роботи в Головному управління ДПС 

у Харківській області» встановлено простій в 

роботі ГУ ДПС. 

Відповідно до вимог п. 1.1 п. 1 наказу ДПС 

від 28.03.2022 року № 173 «Про забезпечення 

безперебійної роботи територіальних органів ДПС 

(зі змінами та доповненнями) адміністрування 

податків і зборів, платежів, єдиного внеску, у тому 



 
 

26 

 

№ 

з/п 

 

Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконан

ня 

Інформація про виконання 

числі проведення відповідно до законодавства 

перевірки та звірки платників податків (платників 

єдиного внеску)», закріплено за ГУ ДПС у 

Львівській області. Змінами, внесеними до п.1.1 

п.1 наказом ДПС від 09.06.2022 року № 311 «Про 

внесення змін до наказу ДПС від 28.01.2022 року 

№ 173», з 09.06.2022 по теперішній час виконання 

даної функції закріплено за ГУ ДПС у Рівненській 

області 

1.14 Здійснення аналізу діяльності СГ, які декларують  

бюджетне відшкодування ПДВ з Державного 

бюджету України  щодо ймовірних ризиків в 

діяльності платника податків, причин виникнення та 

структури від’ємного значення, що задеклароване до 

бюджетного відшкодування 

 

Управління з 

питань 

виявлення та 

опрацювання 

податкових 

ризиків 

Протягом 

півріччя  

У зв`язку з введенням в Україні воєнного 

стану, відповідно до Указу Президента України 

від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 24.02.2022 року № 2102-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

введення воєнного стану в Україні»», Указу 

Президента України від 14 березня 2022 року 

№ 133/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 15.03.2022 року № 2119-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження дії воєнного стану в Україні»», 

Указу Президента України від 18.04.2022 

№ 259/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 21.04.2022 № 2212-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в 

Україні»», Указу Президента України 

від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 22.05.2022 
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№ 

з/п 

 

Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконан

ня 

Інформація про виконання 

№ 2263-ІХ «Про затвердження Указу Президента 

України «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні» та відповідно до п.11 положень 

про територіальні органи ДПС», затвердженого 

наказом ДПС від 12.11.2020 № 641 «Про 

затвердження положень про територіальні органи 

ДПС» (зі змінами), наказу ДПС від 24.02.2022 

№ 243-о і наказу ГУ ДПС від 15.04.2022 № 15-о/вс 

«Про встановлення простою та запровадження 

дистанційної роботи в Головному управління ДПС 

у Харківській області» встановлено простій в 

роботі ГУ ДПС. 

Відповідно до вимог п. 1.1 п. 1 наказу ДПС 

від 28.03.2022 року № 173 «Про забезпечення 

безперебійної роботи територіальних органів ДПС 

(зі змінами та доповненнями) адміністрування 

податків і зборів, платежів, єдиного внеску, у тому 

числі проведення відповідно до законодавства 

перевірки та звірки платників податків (платників 

єдиного внеску)», закріплено за ГУ ДПС у 

Львівській області. Змінами, внесеними до п.1.1 

п.1 наказом ДПС від 09.06.2022 року № 311 «Про 

внесення змін до наказу ДПС від 28.01.2022 року 

№ 173», з 09.06.2022 по теперішній час виконання 

даної функції закріплено за ГУ ДПС у Рівненській 

області 

1.15 Забезпечення своєчасного та якісного проведення 

камеральних перевірок податкової звітності з питань 

достовірності декларування бюджетного 

відшкодування, узгодження 

підтвердження/упередження сум ПДВ, заявлених до 

відшкодування на поточний рахунок платника 

Управління з 

питань 

виявлення та 

опрацювання 

податкових 

ризиків 

Протягом 

півріччя  

У зв`язку з введенням в Україні воєнного стану, 

відповідно до Указу Президента України 

від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 24.02.2022 року № 2102-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 
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№ 

з/п 

 

Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконан

ня 

Інформація про виконання 

податку та/або у рахунок сплати грошових 

зобов'язань або погашення податкового боргу такого 

платника податку з інших платежів у розрізі Реєстру 

заяв про повернення суми бюджетного 

відшкодування, забезпечення своєчасної передачі 

декларацій із заявленими до відшкодування сумами 

ПДВ для проведення документальних позапланових 

перевірок 

введення воєнного стану в Україні»», Указу 

Президента України від 14 березня 2022 року 

№ 133/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 15.03.2022 року № 2119-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження дії воєнного стану в Україні»», 

Указу Президента України від 18.04.2022 

№ 259/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 21.04.2022 № 2212-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в 

Україні»», Указу Президента України 

від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 22.05.2022 

№ 2263-ІХ «Про затвердження Указу Президента 

України «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні» та відповідно до п.11 положень 

про територіальні органи ДПС», затвердженого 

наказом ДПС від 12.11.2020 № 641 «Про 

затвердження положень про територіальні органи 

ДПС» (зі змінами), наказу ДПС від 24.02.2022 

№ 243-о і наказу ГУ ДПС від 15.04.2022 № 15-о/вс 

«Про встановлення простою та запровадження 

дистанційної роботи в Головному управління ДПС 

у Харківській області» встановлено простій в 

роботі ГУ ДПС. 

Відповідно до вимог п. 1.1 п. 1 наказу ДПС 

від 28.03.2022 року № 173 «Про забезпечення 

безперебійної роботи територіальних органів ДПС 
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№ 

з/п 

 

Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконан

ня 

Інформація про виконання 

(зі змінами та доповненнями) адміністрування 

податків і зборів, платежів, єдиного внеску, у тому 

числі проведення відповідно до законодавства 

перевірки та звірки платників податків (платників 

єдиного внеску)», закріплено за ГУ ДПС у 

Львівській області. Змінами, внесеними до п.1.1 

п.1 наказом ДПС від 09.06.2022 року № 311 «Про 

внесення змін до наказу ДПС від 28.01.2022 року 

№ 173», з 09.06.2022 по теперішній час виконання 

даної функції закріплено за ГУ ДПС у Рівненській 

області 

1.16 Моніторинг залишку невідшкодованих сум ПДВ у 

розрізі юридичних осіб відповідно до Реєстру заяв 

про повернення сум бюджетного відшкодування 

ПДВ та напрямку відшкодування (на поточний 

рахунок платника податку та/або у рахунок сплати 

грошових зобов'язань або погашення податкового 

боргу такого платника податку з інших платежів, що 

сплачуються до державного бюджету), платників, 

податкових періодів, податкових декларацій, 

заборгованості з відшкодування ПДВ тощо) для 

проведення відповідних заходів  

Управління з 

питань 

виявлення та 

опрацювання 

податкових 

ризиків 

Протягом 

півріччя  

У зв`язку з введенням в Україні воєнного стану, 

відповідно до Указу Президента України 

від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 24.02.2022 року № 2102-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

введення воєнного стану в Україні»», Указу 

Президента України від 14 березня 2022 року 

№ 133/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 15.03.2022 року № 2119-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження дії воєнного стану в Україні»», 

Указу Президента України від 18.04.2022 

№ 259/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 21.04.2022 № 2212-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в 

Україні»», Указу Президента України 

від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про 
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№ 

з/п 

 

Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконан

ня 

Інформація про виконання 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 22.05.2022 

№ 2263-ІХ «Про затвердження Указу Президента 

України «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні» та відповідно до п.11 положень 

про територіальні органи ДПС», затвердженого 

наказом ДПС від 12.11.2020 № 641 «Про 

затвердження положень про територіальні органи 

ДПС» (зі змінами), наказу ДПС від 24.02.2022 

№ 243-о і наказу ГУ ДПС від 15.04.2022 № 15-о/вс 

«Про встановлення простою та запровадження 

дистанційної роботи в Головному управління ДПС 

у Харківській області» встановлено простій в 

роботі ГУ ДПС. 

Відповідно до вимог п. 1.1 п. 1 наказу ДПС 

від 28.03.2022 року № 173 «Про забезпечення 

безперебійної роботи територіальних органів ДПС 

(зі змінами та доповненнями) адміністрування 

податків і зборів, платежів, єдиного внеску, у тому 

числі проведення відповідно до законодавства 

перевірки та звірки платників податків (платників 

єдиного внеску)», закріплено за ГУ ДПС у 

Львівській області. Змінами, внесеними до п.1.1 

п.1 наказом ДПС від 09.06.2022 року № 311 «Про 

внесення змін до наказу ДПС від 28.01.2022 року 

№ 173», з 09.06.2022 по теперішній час виконання 

даної функції закріплено за ГУ ДПС у Рівненській 

області 

1.17 Вжиття заходів щодо недопущення несплати 

самостійно нарахованих податкових зобов’язань з 

податків і зборів та інших платежів, які 

контролюються управлінням з питань виявлення та 

Управління з 

питань 

виявлення та 

опрацювання 

Протягом 

півріччя  

У зв`язку з введенням в Україні воєнного 

стану, відповідно до Указу Президента України 

від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 
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№ 

з/п 

 

Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконан

ня 

Інформація про виконання 

опрацювання податкових ризиків 

 

податкових 

ризиків 

України від 24.02.2022 року № 2102-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

введення воєнного стану в Україні»», Указу 

Президента України від 14 березня 2022 року 

№ 133/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 15.03.2022 року № 2119-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження дії воєнного стану в Україні»», 

Указу Президента України від 18.04.2022 

№ 259/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 21.04.2022 № 2212-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в 

Україні»», Указу Президента України 

від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 22.05.2022 

№ 2263-ІХ «Про затвердження Указу Президента 

України «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні» та відповідно до п.11 положень 

про територіальні органи ДПС», затвердженого 

наказом ДПС від 12.11.2020 № 641 «Про 

затвердження положень про територіальні органи 

ДПС» (зі змінами), наказу ДПС від 24.02.2022 

№ 243-о і наказу ГУ ДПС від 15.04.2022 № 15-о/вс 

«Про встановлення простою та запровадження 

дистанційної роботи в Головному управління ДПС 

у Харківській області» встановлено простій в 

роботі ГУ ДПС. 

Відповідно до вимог п. 1.1 п. 1 наказу ДПС 
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№ 

з/п 

 

Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконан

ня 

Інформація про виконання 

від 28.03.2022 року № 173 «Про забезпечення 

безперебійної роботи територіальних органів ДПС 

(зі змінами та доповненнями) адміністрування 

податків і зборів, платежів, єдиного внеску, у тому 

числі проведення відповідно до законодавства 

перевірки та звірки платників податків (платників 

єдиного внеску)», закріплено за ГУ ДПС у 

Львівській області. Змінами, внесеними до п.1.1 

п.1 наказом ДПС від 09.06.2022 року № 311 «Про 

внесення змін до наказу ДПС від 28.01.2022 року 

№ 173», з 09.06.2022 по теперішній час виконання 

даної функції закріплено за ГУ ДПС у Рівненській 

області 

1.18 Здійснення аналізу діяльності учасників 

кластерних груп СГ, у т. ч. надання за необхідності 

пропозицій про включення підприємств, що 

належать до кластерних угрупувань, до плану-

графіка перевірок 

Управління з 

питань 

виявлення та 

опрацювання 

податкових 

ризиків 

Протягом 

півріччя  

Протягом січня – лютого 2022 року в межах 

компетенції здійснено аналіз діяльності 401 СГ, 

які є учасниками 35 кластерних груп. Відповідні 

матеріали, з метою проведення подальшої 

систематизації та моніторингу податкових 

наслідків економічної діяльності учасників 

кластерних груп відповідно до наказу ДПС 

від 15.12.2020 № 728 та наказу ДПС від 06.05.2021 

№ 492 «Про внесення змін до наказу ДПС 

від 15.12.2020»,  надані до управління податкового 

адміністрування юридичних осіб ГУ ДПС 

1.19 Забезпечення дієвого контролю за повнотою і 

своєчасністю сплати до державного та місцевого 

бюджетів акцизного податку 

Управління 

контролю за 

підакцизними 

товарами 

Протягом 

півріччя  

Надійшло акцизного податку до Державного 

бюджету 15,6 млн грн, індикативний показник 

виконано на 106,0 відсотків, зібрано акцизного 

податку з роздрібної торгівлі підакцизними 

товарами до Місцевого бюджету – 166,8 млн грн, 

індикативний показник  виконано на 

111,7 відсотка 

1.20 Здійснення контролю за:  Управління Протягом Сплати за ліцензії на право торгівлі 
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№ 

з/п 

 

Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконан

ня 

Інформація про виконання 

повнотою і своєчасністю сплати за ліцензії на 

право роздрібної та оптової торгівлі алкогольними 

напоями і тютюновими виробами, рідинами, що 

використовуються в електронних сигаретах та 

пальним; 

обсягами виробництва, реалізації підакцизної 

продукції та нарахувань сум акцизного податку (у 

розрізі платників податку); 

обігом акцизного податку з експорту алкогольних 

напоїв та обсягів їх ввезення; 

обігом продукції, яка не підлягає або звільняється 

від оподаткування акцизним податком та 

оподатковується за нульовою ставкою 

 

контролю за 

підакцизними 

товарами 

півріччя  підакцизними товарами та зберігання пального до 

Місцевого бюджету склали 19,3 млн грн, 

індикативний показник виконано на 49,3 відсотка. 

Проводився щоденний моніторинг надходжень 

акцизного податку, обсягів виробництва, 

реалізації підакцизної продукції в розрізі 

платників податку. Проводилось дослідження 

декларування податкових зобов’язань з акцизного 

податку виробниками та імпортерами Харківської 

області 

1.21 Вжиття результативних заходів із забезпечення 

повноти нарахування та сплати місцевих податків, 

екологічного податку, рентної плати, податку на 

майно та інших платежів 

Управління 

податкового 

адміністрування 

юридичних осіб, 

управління 

податкового 

адміністрування 

фізичних осіб 

Протягом 

півріччя  

На постійному контролі знаходиться робота по 

забезпеченню надходжень платежів до бюджетів. 

За перше півріччя 2022 року по податках і 

зборах, що контролюються управлінням 

податкового адміністрування фізичних осіб, 

забезпечено наступні надходження до місцевого 

бюджету: 

транспортний податок з фізичних осіб  – 

0,4 млн грн; 

податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки з фізичних осіб 14,1 млн грн; 

плати за землю з фізичних осіб 

33,0 млн гривень. 

За перше півріччя виконання надходження до 

Загального фонду Державного бюджету склали 

11 809,6 млн грн, по екологічному податку 

надійшло 24,8 млн гривень. До спеціального 

фонду Державного бюджету рентні платежі 
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№ 

з/п 

 

Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконан

ня 

Інформація про виконання 

забезпечені у обсягах 920,7 млн гривень 

 

1.22 Здійснення моніторингу розмірів орендної плати 

за земельні ділянки державної і комунальної 

власності, що справляється з юридичних осіб по 

укладених договорах оренди землі, на їх 

відповідність чинному законодавству 

Управління 

податкового 

адміністрування 

юридичних осіб 

Протягом 

півріччя  

Постійно проводиться моніторинг розмірів 

орендної плати за землю, за наслідками вжитих 

заходів по всіх чинних договорах оренди землі 

розмір орендної плати відповідає вимогам 

чинного законодавства 

1.23 Організація та контроль за своєчасністю, 

достовірністю, повнотою нарахування та сплати 

податку на доходи фізичних осіб та військового 

збору 

Управління 

податкового 

адміністрування 

фізичних осіб 

Протягом 

півріччя  

Протягом півріччя забезпечено контроль за 

своєчасністю, достовірністю, повнотою 

нарахування та сплати податку на доходи 

фізичних осіб та військового збору 

Протягом січня – червня 2022 року до 

державного бюджету надійшло 1 795,9  млн грн 

податку на доходи фізичних осіб. 

До місцевого бюджету надійшло 

6 558,9 млн грн податку на доходи фізичних осіб, 

додаткові надходження податку до відповідного 

періоду минулого року склали 284,6 млн гривень.  

До державного бюджету надійшло 

674,2 млн грн військового збору 

 

1.24 Здійснення контролю за повнотою сплати 

юридичними та фізичними особами транспортного 

податку, податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, плати за землю 
 

Управління 

податкового 

адміністрування 

юридичних осіб, 

управління 

податкового 

адміністрування 

фізичних осіб 

Протягом 

півріччя  

Протягом січня – червня 2022 року 

забезпечено  контроль за повнотою сплати 

фізичними особами транспортного податку, 

податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, плати за землю. 

За перше півріччя 2022 року по податках і 

зборах, що контролюються управлінням 

податкового адміністрування фізичних осіб, 

забезпечено наступні надходження до місцевого 

бюджету: 

транспортний податок з фізичних осіб – 
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№ 

з/п 

 

Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконан

ня 

Інформація про виконання 

0,4 млн грн; 

податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки з фізичних осіб – 14,1 млн грн; 

плати за землю з фізичних осіб – 33,0 млн грн 

1.25 Контроль за своєчасністю та повнотою сплати 

єдиного внеску 

 

Управління 

податкового 

адміністрування 

фізичних осіб 

Протягом 

півріччя  

Протягом першого півріччя 2022 року 

проводилася робота щодо забезпечення 

своєчасності, достовірності, повноти нарахування 

та сплати єдиного внеску. Забезпечено 

надходження єдиного внеску від юридичних та 

фізичних осіб на рівні 9 010,3 млн грн, завдання 

виконано на 102,3 відсотка 

1.26 Забезпечення організації та контролю за 

проведенням кампанії декларування доходів 

громадян 

 

Управління 

податкового 

адміністрування 

фізичних осіб 

До 
01.05.2022 

Протягом першого півріччя 2022 року 

організовано роботу щодо кампанії декларування 

доходів громадян. 

Проведено онлайн-семінари на різних 

Інтернет-платформах, сеанси телефонного зв’язку 

«гаряча лінія», під час яких роз’яснювалися 

питання декларування доходів громадян та інші 

1.27 Забезпечення дотримання вимог підрозділу 94 

розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового 

кодексу України (далі – Кодекс) щодо проведення 

кампанії одноразового (спеціального) добровільного 

декларування 

 

  

Управління 

податкового 

адміністрування 

фізичних осіб, 

управління 

інформаційної 

взаємодії, ДПІ 

Протягом 

півріччя 

Протягом січня – червня  2022 року 

забезпечено організацію роботи щодо проведення 

кампанії одноразового (спеціального) 

добровільного декларування. 

Проведено онлайн-семінари на різних 

Інтернет-платформах, сеанси телефонного зв’язку 

«гаряча лінія», під час яких роз’яснювалися 

питання одноразового (спеціального) 

добровільного декларування. 
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1.28 Контроль за повнотою обліку платників податків 

та сплатою рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів та рентної плати за 

спеціальне використання води 

Управління 

податкового 

адміністрування 

юридичних осіб 

Протягом 

півріччя  

За перше півріччя 2022 року надходження 

рентної плати за спеціальне використання лісових 

ресурсів до Державного бюджету склали 

308 тис. грн 

1.29 Вжиття заходів, спрямованих на зменшення 

кількості підприємств-боржників та загальної суми 

податкового боргу 

 

Управління по 

роботі з 

податковим 

боргом, 

управління  

податкового 

адміністрування 

юридичних осіб, 

управління 

податкового 

адміністрування 

фізичних осіб 

Протягом 

півріччя  

Забезпечено проведення роботи по 

скороченню новоствореного податкового боргу. 

Протягом півріччя здійснювався постійний аналіз 

переліків боржників, які мають незначні суми 

податкового боргу (до 3 060 грн).  

Організовано проведення наради з 

керівниками об'єднаних територіальних громад 

Харківській області щодо погашення податкового 

боргу суб'єктів – боржників. Проводилися 

роз’яснювальні заходи – «круглі столи», на яких 

розглядалися питання списання податкового боргу 

згідно чинного законодавства України. 

За період з 01.01.2022 по 23.02.2022 постійно 

проводився моніторинг підприємств-боржників,  

робота щодо скорочення кількості та загальної 

суми податкового боргу. На період воєнного 

стану, в телефонному режимі,   проводиться 

роз’яснювальна робота з платниками, які мають  

можливість сплачувати платежі,  щодо погашення 

сум податкового боргу 

1.30 Організація роботи щодо: 

забезпечення надходження платежів за рахунок 

вжитих заходів з погашення податкового боргу; 

забезпечення надходжень до бюджету від 

реалізації безхазяйного та іншого належного державі 

майна; 

розгляду пропозицій підприємств і організацій, 

щодо розстрочення (відстрочення) грошових 

зобов’язань (податкового боргу) та підготовка 

відповідних рішень згідно з вимогами діючого 

законодавства. Контроль за виконанням умов 

договорів розстрочення; 

Управління по 

роботі з 

податковим 

боргом 

Щомісяця  З метою недопущення зростання податкового 

боргу, вжиття заходів щодо його скорочення та 

виконання індикативних показників із 

забезпечення надходжень в рахунок погашення 

податкового боргу до державного бюджету до 

підрозділів по роботі з боргом постійно 

надсилалися оглядові листи щодо вжиття заходів.  

 Від реалізації безхазяйного та іншого 

належного державі майна за січень 2022 року до 

Державного бюджету надійшло 16,6 тис. грн, до 

Місцевого – 6,3 тис. грн За січень 2022 рік в 

рахунок погашення податкового боргу після 



 
 

37 

виявлення та реалізації безхазяйного та іншого 

належного державі майна відповідно до діючого 

законодавства 

вжиття заходів погашення податкового боргу до 

Державного бюджету надійшло 8,3 млн гривень.    

Згідно зі ст.100 ПКУ ГУ ДПС рішення про 

розстрочення не приймалися. Протягом першого 

півріччя 2022 року рішення про скасування 

розстрочених сум не приймались. 

У зв`язку з введенням в Україні воєнного стану, 

відповідно до Указу Президента України 

від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 24.02.2022 року № 2102-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

введення воєнного стану в Україні»», Указу 

Президента України від 14 березня 2022 року 

№ 133/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 15.03.2022 року № 2119-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження дії воєнного стану в Україні»», 

Указу Президента України від 18.04.2022 

№ 259/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 21.04.2022 № 2212-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в 

Україні»», Указу Президента України 

від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 22.05.2022 

№ 2263-ІХ «Про затвердження Указу Президента 

України «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні» та відповідно до п.11 положень 

про територіальні органи ДПС», затвердженого 

наказом ДПС від 12.11.2020 № 641 «Про 

затвердження положень про територіальні органи 

ДПС» (зі змінами), наказу ДПС від 24.02.2022 
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№ 243-о і наказу ГУ ДПС від 15.04.2022 № 15-о/вс 

«Про встановлення простою та запровадження 

дистанційної роботи в Головному управління ДПС 

у Харківській області» встановлено простій в 

роботі ГУ ДПС. 

Відповідно до вимог п. 1.1 п. 1 наказу ДПС 

від 28.03.2022 року № 173 «Про забезпечення 

безперебійної роботи територіальних органів ДПС 

(зі змінами та доповненнями) адміністрування 

податків і зборів, платежів, єдиного внеску, у тому 

числі проведення відповідно до законодавства 

перевірки та звірки платників податків (платників 

єдиного внеску)», закріплено за ГУ ДПС у 

Львівській області. Змінами, внесеними до п.1.1 

п.1 наказом ДПС від 09.06.2022 року № 311 «Про 

внесення змін до наказу ДПС від 28.01.2022 року 

№ 173», з 09.06.2022 по теперішній час виконання 

даної функції закріплено за ГУ ДПС у Рівненській 

області 

1.31 Проведення роботи щодо реалізації майна 

боржників, яке перебуває у податковій заставі, та 

підготовки матеріалів для направлення позовів до 

суду щодо отримання дозволів на реалізацію майна 

боржників, яке перебуває у податковій заставі, 

передача майна на реалізацію 

Управління по 

роботі з 

податковим 

боргом 

Протягом 

півріччя  

У січні 2022 року організовано роботу щодо 

забезпечення надходжень від реалізації майна 

боржників, яке перебуває у податковій заставі. 

Після проведення переоцінки майна по 

підприємству ТОВ «Лозівський ковальсько-

механічний завод» на лютий призначено цільовий 

аукціон з продажу майна, але у зв`язку з 

введенням в Україні воєнного стану, відповідно до 

Указу Президента України 

від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 24.02.2022 року № 2102-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

введення воєнного стану в Україні»», Указу 

Президента України від 14 березня 2022 року 

№ 133/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 
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України від 15.03.2022 року № 2119-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження дії воєнного стану в Україні»», 

Указу Президента України від 18.04.2022 

№ 259/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 21.04.2022 № 2212-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в 

Україні»», Указу Президента України 

від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 22.05.2022 

№ 2263-ІХ «Про затвердження Указу Президента 

України «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні», грошові кошти не надійшли 

1.32 Організація роботи з питань зупинення реєстрації 

податкових накладних/розрахунків коригування в 

Єдиному реєстрі податкових накладних 

Управління з 

питань 

виявлення та 

опрацювання 

податкових 

ризиків 

Протягом 

півріччя 

Протягом січня – до 24 лютого 2022 року 

підготовлено аналітичні матеріали на засідання 

Комісії ГУ ДПС з питань зупинення реєстрації 

ПН/РК в ЄРПН (проведено 37 засідань). 

Відповідно до п. 201.16 статті 201 Кодексу та 

Порядку прийняття рішень про 

реєстрацію/відмову в  реєстрації податкових 

накладних/розрахунків коригування в Єдиному 

реєстрі податкових накладних, затвердженого 

наказом Міністерства фінансів України 

від 12.12.2019 року № 520, на розгляд ГУ ДПС 

надійшло 14913 повідомлень щодо подачі 

документів про підтвердження реальності 

здійснення операцій по відмовленим ПН/РК на 

загальну суму ПДВ 300,0 млн гривень. Також 

було розглянуто 788 Таблиці даних платників 

податків щодо видів економічної діяльності та 

кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, що постачаються 

(виготовляються) та/або придбаваються 

(отримуються) платником податку. 



 
 

40 

Крім того, за результатами рішень Комісії, з 

метою недопущення фактів здійснення ризикових 

операцій, протягом січня – по 24 лютого 2022 року 

199 СГ включено до переліку ризикових платників 

ПДВ відповідно до п.1 – 8 Критеріїв ризиковості 

платника ПДВ згідно Постанови КМУ 

від 11.12.2019 № 1165.   

У зв`язку з введенням в Україні воєнного 

стану, відповідно до Указу Президента України 

від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 24.02.2022 року № 2102-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

введення воєнного стану в Україні»», Указу 

Президента України від 14 березня 2022 року 

№ 133/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 15.03.2022 року № 2119-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження дії воєнного стану в Україні»», 

Указу Президента України від 18.04.2022 

№ 259/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 21.04.2022 № 2212-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в 

Україні»», Указу Президента України 

від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 22.05.2022 

№ 2263-ІХ «Про затвердження Указу Президента 

України «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні» та відповідно до п.11 положень 

про територіальні органи ДПС», затвердженого 

наказом ДПС від 12.11.2020 № 641 «Про 

затвердження положень про територіальні органи 
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ДПС» (зі змінами), наказу ДПС від 24.02.2022 

№ 243-о і наказу ГУ ДПС від 15.04.2022 № 15-о/вс 

«Про встановлення простою та запровадження 

дистанційної роботи в Головному управління ДПС 

у Харківській області» встановлено простій в 

роботі ГУ ДПС. 

Відповідно до вимог п. 1.1 п. 1 наказу ДПС 

від 28.03.2022 року № 173 «Про забезпечення 

безперебійної роботи територіальних органів ДПС 

(зі змінами та доповненнями) адміністрування 

податків і зборів, платежів, єдиного внеску, у тому 

числі проведення відповідно до законодавства 

перевірки та звірки платників податків (платників 

єдиного внеску)», закріплено за ГУ ДПС у 

Львівській області. Змінами, внесеними до п.1.1 

п.1 наказом ДПС від 09.06.2022 року № 311 «Про 

внесення змін до наказу ДПС від 28.01.2022 року 

№ 173», з 09.06.2022 по теперішній час виконання 

даної функції закріплено за ГУ ДПС у Рівненській 

області 

1.33 Забезпечення надходжень платежів до бюджету за 

рахунок проведення контрольно-перевірочної 

роботи 

Управління 

податкового 

аудиту 

Щомісяця За перше півріччя 2022 року за рахунок 

організації контрольно-перевірочної роботи 

ГУ ДПС до Державного бюджету України 

надійшло 27,280 млн гривень 

 

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 

 

2.1 Супроводження плану-графіка проведення 

документальних планових перевірок платників 

податків на 2022 рік 

 
 

Управління 

податкового 

аудиту 

Протягом 

півріччя 

Протягом січня – лютого 2022 року 

забезпечено здійснення контролю за проведенням 

камеральних перевірок податкової звітності з 

податку на прибуток, єдиного податку та частини 

чистого прибутку (доходу). Забезпечено 

стовідсоткове проведення камеральних перевірок 

податкової звітності. За результатами камеральних 

перевірок донараховано грошових зобов’язань з 
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податку на прибуток, єдиного податку, частини 

чистого прибутку (доходу) в сумі 148,6 тис. 

гривень.  

У зв`язку з введенням в Україні воєнного 

стану, відповідно до Указу Президента України 

від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 24.02.2022 року № 2102-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

введення воєнного стану в Україні»», Указу 

Президента України від 14 березня 2022 року 

№ 133/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 15.03.2022 року № 2119-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження дії воєнного стану в Україні»», 

Указу Президента України від 18.04.2022 

№ 259/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 21.04.2022 № 2212-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в 

Україні»», Указу Президента України 

від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 22.05.2022 

№ 2263-ІХ «Про затвердження Указу Президента 

України «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні» та відповідно до п.11 положень 

про територіальні органи ДПС», затвердженого 

наказом ДПС від 12.11.2020 № 641 «Про 

затвердження положень про територіальні органи 

ДПС» (зі змінами), наказу ДПС від 24.02.2022 

№ 243-о і наказу ГУ ДПС від 15.04.2022 № 15-о/вс 

«Про встановлення простою та запровадження 

дистанційної роботи в Головному управління ДПС 
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у Харківській області» встановлено простій в 

роботі ГУ ДПС. 

Відповідно до вимог п. 1.1 п. 1 наказу ДПС 

від 28.03.2022 року № 173 «Про забезпечення 

безперебійної роботи територіальних органів ДПС 

(зі змінами та доповненнями) адміністрування 

податків і зборів, платежів, єдиного внеску, у тому 

числі проведення відповідно до законодавства 

перевірки та звірки платників податків (платників 

єдиного внеску)», закріплено за ГУ ДПС у 

Львівській області. Змінами, внесеними до п.1.1 

п.1 наказом ДПС від 09.06.2022 року № 311 «Про 

внесення змін до наказу ДПС від 28.01.2022 року 

№ 173», з 09.06.2022 по теперішній час виконання 

даної функції закріплено за ГУ ДПС у Рівненській 

області 

2.2 Проведення (не)виїзних документальних 

перевірок з питань дотримання СГ вимог 

податкового, валютного та іншого законодавства, 

контроль за дотриманням якого покладено на органи 

ДПС (у межах законодавства) 

 

Управління 

податкового 

аудиту 

Протягом 

півріччя  

У першому півріччі 2022 року проведено 

506 документальних перевірок юридичних та 

фізичних осіб, в тому числі планових 82, 

позапланових – 424. Крім того, проведено 

264 фактичні перевірки СГ. 

За результатами планових, позапланових та 

фактичних перевірок донараховано податкових 

зобов’язань у сумі 206,1 млн грн, узгоджено 

186,6 млн гривень 

2.3 Здійснення контролю з питань регулювання обігу 

готівки, порядку здійснення платниками податків 

розрахункових операцій, ведення касових операцій, 

наявності ліцензій, дотримання роботодавцем 

законодавства щодо укладення трудового договору, 

оформлення трудових відносин з працівниками 

(найманими особами) тощо 

 

Управління 

податкового 

аудиту 

Протягом 

півріччя  

У першому півріччі 2022 року проведено 

264 фактичні перевірки щодо питань контролю за 

застосуванням реєстраторів розрахункових 

операцій у сфері виробництва і обігу спирту, 

алкогольних напоїв, тютюнових виробів, 

пального, донараховано штрафних (фінансових) 

санкцій за результатами проведених перевірок 

2,737 млн грн, та сплачено до бюджету 

1,482 млн гривень. У ході проведення фактичних 

перевірок встановлено 16 фізична особа, з якими 

роботодавець не оформив трудові відносини та 
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31 фізична особа оформлені за результатами 

зазначених перевірок. У ході обстеження 

господарських об’єктів встановлено 11 випадків 

незаконної торгівлі підакцизними товарами, 

вилучено продукції на суму 172,19 тис. гривень 

2.4 Здійснення контролю за дотриманням вимог 

діючого законодавства, регулюючого обіг спирту 

етилового, коньячного і плодового, алкогольних 

напоїв і тютюнових виробів і рідин, що 

використовуються в електронних сигаретах, шляхом 

проведення фактичних перевірок СГ виробників 

спирту етилового, роздрібної та оптової торгівлі та 

підприємств виробників де виробляється продукція з 

використанням спирту етилового та біоетанолу, які 

отримуються за нульовою ставкою акцизного 

податку 

 

Управління 

контролю за 

підакцизними 

товарами 

Протягом 

півріччя  

Проведено перевірки цільового використання 

спирту етилового, який отримується за нульовою 

ставкою акцизного податку по 5 суб’єктах 

господарюванням та погашено 21 податкових 

векселів. 

У порушення норм діючого законодавства по 

виробниках спирту етилового та алкогольних 

напоів встановлено 5 випадків не подання або 

несвоєчасного подання звітів про обсяги 

виробництва та реалізації алкогольних 

напоїв/звіту про обсяги виробництва та реалізації 

спирту. 

За перше півріччя 2022 року в ГУ ДПС по 

деклараціях жовтня, листопада, грудня 2021 року 

отримано 21 матеріал на проведення позапланових 

виїзних перевірок, загальна сума заявленого 

бюджетного відшкодування 104,42 млн гривень. 

Після видання наказів на проведення 

позапланових документальних перевірок 

3 платниками подані уточнюючи розрахунки на 

відмову від надання бюджетного відшкодування, 

загальна сума зменшеного бюджетного 

відшкодування склала 3,1 млн грн (2,95 відс. від 

переданої суми). 

За результатами проведених перевірок: 

упереджено отримання бюджетного 

відшкодування ПДВ на рахунок платника у банку 

на суму 74,4 млн грн (71,3 відс. від переданої 

суми); 

підтверджено законність декларування на 

суму 26,9 млн грн (25,75 відс. від переданої суми);  
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зменшено залишок від’ємного значення ПДВ 

на суму 34,7 млн гривень; 

донараховано основного платежу з ПДВ за 

результатами перевірок 0,69 млн гривень 

2.5 Організація проведення камеральних перевірок 

податкової звітності згідно з вимогами чинного 

законодавства  

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  

Проведено камеральні перевірки декларацій з 

акцизного податку. За їх результатами 

донараховано грошових зобов’язань на суму 

406,0 тис. гривень. 

За результатами відпрацювання звітів про 

контрольовані операції щодо відповідності умов 

контрольованих операцій принципу «витягнутої 

руки» 6 СГ надано додаток ТЦ до податкової 

декларації з податку на прибуток за 2020 рік з 

самостійним коригуванням ціни контрольованих 

операцій на 9,8 млн грн (Представництво 

«ІНТЕГО ГРУП, ЛЛС», ТОВ «СІЕС ІНТЕГРА», 

ТОВ «ФЛЕШКОМ», ТОВ «УКРАЇНСЬКО-

СЛОВЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОМПЛЕКС 

«КУЛИНИЧІВСЬКИЙ», ТОВ «АГРОТРЕЙД 

ЕКСПОРТ», ТОВ «ХФП «ЗДОРОВ'Я НАРОДУ») 

(донараховано податок на прибуток у сумі – 

134,0 тис. грн, зменшено збитки на 

9 063,5 тис гривень). 

За результатами відпрацювання звітів про 

контрольовані операції за 2021 рік – 2 СГ надано 

додаток ТЦ, та проведено самостійне коригування 

ціни контрольованої операції і сум податкових 

зобов'язань платника податку на 2,0 млн грн 

(зменшено збитки), у т.ч.: 

ТОВ «ТНС» – на суму 593,7 тис. грн (додаток 

ТЦ за 2016 рік – 18.01.2022); 

ТОВ «КАІС АГРО» – на суму 1387,3 тис. грн 

(додаток ТЦ за 2019 рік – 27.01.2022); 

Триває перевірка ТОВ «БРАЙТГРОУВ», (код 

за ЄДРПОУ 37365412) (наказ від 14.07.2021 

№ 5131-п), з питань дотримання платником 
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податків принципу «витягнутої руки» під час 

проведення контрольованих операцій з 

контрагентами-нерезидентами «Brightgrove 

Solutions LLP» (Велика Британія) та «Brightgrove 

GmbH» (Німеччина) за звітний 2018 рік. Предмет 

контрольованих операцій – послуги з розробки 

програмного забезпечення, консалтингу та 

аутсорсингу. Граничний термін закінчення 

перевірки – 14.01.2023. 

У зв`язку з введенням в Україні воєнного 

стану, відповідно до Указу Президента України 

від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 24.02.2022 року № 2102-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

введення воєнного стану в Україні»», Указу 

Президента України від 14 березня 2022 року 

№ 133/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 15.03.2022 року № 2119-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження дії воєнного стану в Україні»», 

Указу Президента України від 18.04.2022 

№ 259/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 21.04.2022 № 2212-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в 

Україні»», Указу Президента України 

від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 22.05.2022 

№ 2263-ІХ «Про затвердження Указу Президента 

України «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні» та відповідно до п.11 положень 

про територіальні органи ДПС», затвердженого 
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наказом ДПС від 12.11.2020 № 641 «Про 

затвердження положень про територіальні органи 

ДПС» (зі змінами), наказу ДПС від 24.02.2022 

№ 243-о і наказу ГУ ДПС від 15.04.2022 № 15-о/вс 

«Про встановлення простою та запровадження 

дистанційної роботи в Головному управління ДПС 

у Харківській області» встановлено простій в 

роботі ГУ ДПС. 

Відповідно до вимог п. 1.1 п. 1 наказу ДПС 

від 28.03.2022 року № 173 «Про забезпечення 

безперебійної роботи територіальних органів ДПС 

(зі змінами та доповненнями) адміністрування 

податків і зборів, платежів, єдиного внеску, у тому 

числі проведення відповідно до законодавства 

перевірки та звірки платників податків (платників 

єдиного внеску)», закріплено за ГУ ДПС у 

Львівській області. Змінами, внесеними до п.1.1 

п.1 наказом ДПС від 09.06.2022 року № 311 «Про 

внесення змін до наказу ДПС від 28.01.2022 року 

№ 173», з 09.06.2022 по теперішній час виконання 

даної функції закріплено за ГУ ДПС у Рівненській 

області 

2.6 Організація та проведення документальних 

позапланових перевірок, зустрічних звірок СГ з 

питання достовірності визначення сум ПДВ до 

відшкодування з Державного бюджету України 

Управління 

податкового 

аудиту  

Протягом 

півріччя  

За перше півріччя 2022 року в ГУ ДПС по 

деклараціях жовтня, листопада, грудня 2021 року 

отримано 21 матеріал на проведення позапланових 

виїзних перевірок, загальна сума заявленого 

бюджетного відшкодування 104,42 млн гривень. 

Після видання наказів на проведення 

позапланових документальних перевірок 

3 платниками подані уточнюючи розрахунки на 

відмову від надання бюджетного відшкодування, 

загальна сума зменшеного бюджетного 

відшкодування склала 3,1 млн грн (2,95 відс. від 

переданої суми). 

За результатами проведених перевірок: 

упереджено отримання бюджетного 
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відшкодування ПДВ на рахунок платника у банку 

на суму 74,4 млн грн – (71,3 відс. від переданої 

суми); 

підтверджено законність декларування на 

суму 26,9 млн грн (25,75 відс. від переданої суми);  

зменшено залишок від’ємного значення ПДВ 

на суму 34,7 млн гривень; 

донараховано основного платежу з ПДВ за 

результатами перевірок 0,69 млн гривень 

2.7 Забезпечення податкового контролю за 

встановленням відповідності умов контрольованих 

операцій принципу «витягнутої руки»  

Управління 

податкового 

аудиту 

Протягом 

півріччя  

За результатами відпрацювання звітів про 

контрольовані операції щодо відповідності умов 

контрольованих операцій принципу «витягнутої 

руки» 6 СГ надано додаток ТЦ до податкової 

декларації з податку на прибуток за 2020 рік з 

самостійним коригуванням ціни контрольованих 

операцій на 9,8 млн грн (Представництво 

«ІНТЕГО ГРУП, ЛЛС», ТОВ «СІЕС ІНТЕГРА», 

ТОВ «ФЛЕШКОМ», ТОВ «УКРАЇНСЬКО-

СЛОВЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОМПЛЕКС 

«КУЛИНИЧІВСЬКИЙ», ТОВ «АГРОТРЕЙД 

ЕКСПОРТ», ТОВ «ХФП «ЗДОРОВ'Я НАРОДУ») 

(донараховано податок на прибуток у сумі – 

134,0 тис. грн, зменшено збитки на 

9 063,5 тис. гривень). 

За результатами відпрацювання звітів про 

контрольовані операції за 2021 рік – 2 СГ надано 

додаток ТЦ, та проведено самостійне коригування 

ціни контрольованої операції і сум податкових 

зобов'язань платника податку на 2,0 млн грн 

(зменшено збитки), у т.ч.: 

ТОВ «ТНС» – на суму 593,7 тис. грн (додаток 

ТЦ за 2016 рік – 18.01.2022); 

ТОВ «КАІС АГРО» – на суму 1387,3 тис. грн 

(додаток ТЦ за 2019 рік – 27.01.2022); 

Триває перевірка ТОВ «БРАЙТГРОУВ», (код 

за ЄДРПОУ 37365412) (наказ від 14.07.2021 
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№ 5131-п), з питань дотримання платником 

податків принципу «витягнутої руки» під час 

проведення контрольованих операцій з 

контрагентами-нерезидентами «Brightgrove 

Solutions LLP» (Велика Британія) та «Brightgrove 

GmbH» (Німеччина) за звітний 2018 рік. Предмет 

КО – послуги з розробки програмного 

забезпечення, консалтингу та аутсорсингу. 

Граничний термін закінчення перевірки – 

14.01.2023 

2.8 Вжиття заходів з відпрацювання СГ (юридичних 

та фізичних осіб), які виплачують заробітну плату з 

порушенням вимог діючого законодавства 
 

Управління 

податкового 

аудиту, 

управління 

податкового 

адміністрування 

фізичних осіб 

Протягом 

півріччя  

Протягом першого півріччя 2022 року 

постійно проводився обмін інформацією з 

Департаментом соціального захисту населення та 

Головним управлінням Пенсійного фонду України 

в Харківській області щодо виявлених порушень 

вимог чинного законодавства під час виплати 

заробітної плати. 

До Департаменту соціального захисту 

населення у першому півріччі 2022 року 

направлені листи відносно СГ, які 

використовували працю неоформлених осіб, 

допустили працівників до роботи без надання 

повідомлення або несвоєчасного надання 

повідомлення, порушували строки виплати 

заробітної плати, до Головного управління 

Пенсійного фонду України в Харківській області 

направлено інформацію по платниках, які 

порушували вимоги законодавства при 

нарахуванні єдиного внеску 

2.9 Проведення перевірок щодо дотримання СГ 

вимог чинного законодавства при виплаті доходів 

нерезидентам з джерелом походження їх з України  

Управління 

податкового 

аудиту 

Протягом 

півріччя  

В ході проведення перевірок досліджувалось 

питання щодо дотримання СГ вимог чинного 

законодавства при виплаті доходів нерезидентам з 

джерелом походження їх з України. За 

результатами перевірок донараховано 

327,0 тис. гривень 
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2.10 Організація, супроводження та участь у 

проведенні документальних  перевірок за заявою 

платника про зняття з обліку, на підставі Ухвал 

судових органів. 

Організація та контроль за відпрацюванням СГ – 

учасників «конвертаційних» центрів 

Управління 

податкового 

аудиту 

Протягом 

півріччя  

Протягом січня – червня 2022 року виявлено 

інформацію щодо 123 СГ, по яким прийнято 

рішення про припинення. 

Станом на 01.07.2022 року проведено 

перевірки 72 підприємств. За результатами 

проведених перевірок донараховано 5,1 млн грн 

обов’язкових платежів та фінансових санкцій, з 

яких: 

сплачено – 0,25 млн гривень; 

сума боргу – 0,99 млн гривень; 

По 82 платнику податків перевірки розпочато 

та тривають. 

По 14 СГ оформлені доповідні записки 

(висновок) керівнику контролюючого органу на 

розгляд щодо прийняття рішення про не 

проведення перевірки. 

По 444 СГ перевірки не розпочато. Значну 

кількість підприємств не перевірено з причини: 

425 – відсутність платника податків за 

податковою адресою та не встановлення його 

оперативними підрозділами; 

2 – реорганізація шляхом перетворення; 

17 – відсутність ведення податкового та 

бухгалтерського обліку або відсутність (втрата) 

первинних документів, регістрів бухгалтерського 

обліку, податкової звітності та інших документів, 

що пов'язані із обчисленням і сплатою платежів 

(надано час на їх відновлення) 

2.11 Здійснення контролю за застосуванням 

реєстраторів розрахункових операцій у сфері 

виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв, 

тютюнових виробів, пального та обстеження 

відповідних господарських об’єктів  

Управління 

податкового 

аудиту 

Протягом 

півріччя  

У першому півріччі 2022 року проведено 

264 фактичні перевірки щодо питань контролю за 

застосуванням реєстраторів розрахункових 

операцій у сфері виробництва і обігу спирту, 

алкогольних напоїв, тютюнових виробів, 

пального, донараховано штрафних (фінансових) 

санкцій за результатами проведених перевірок 

2,74 млн грн, та сплачено до бюджету 
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1,5 млн гривень 

2.12 Здійснення відпрацювання «ризикових» 

підприємств  

Управління 

податкового 

аудиту 

Протягом 

півріччя  

Протягом першого півріччя 2022 року 

управлінням податкового аудиту здійснено 

відпрацювання ризикових платників (доведених 

ДФС/ДПС згідно наказу № 543, задіяних у 

міжрегіональних схемах, встановлених самостійно 

та ін.).  

Організовано та здійснено проведення 

перевірок 38 ризикових СГ. За результатами 

перевірок донараховано 65,58 млн грн (разом із 

штрафними санкціями), зменшено від’ємне 

значення у сумі 139,5 млн грн, зменшено збитку 

від діяльності у сумі 23,94 млн гривень. 

Крім того, за перше півріччя 2022 року 

організовано та здійснено проведення перевірок з 

питань правомірності визначення суми від'ємного 

значення з ПДВ відповідно до п.п. 78.1.8 п. 78.1 

cт. 78 Кодексу по 53 СГ. За результатами 

перевірок донараховано 1,37 млн грн (разом із 

штрафними санкціями), зменшено залишку 

від'ємного значення 8,09 млн гривень. 

Також складено 174 узагальнені податкові 

інформації, які з метою упередження 

розповсюдження схемного кредиту направлено до 

податкових органів України для подальшого 

вжиття заходів по контрагентах ризикових СГ 

2.13 Здійснення контролю за результатами роботи 

управління податкового аудиту та оцінка факту 

скасування оскаржених у адміністративному 

порядку податкових повідомлень-рішень, прийнятих 

за результатами документальних перевірок СГ 

Управління 

податкового 

аудиту 

Щомісяця Протягом першого півріччя 2022 року відсутні 

випадки скасування податкових повідомлень – 

рішень по актах планових, позапланових та 

фактичних перевірок в ході процедури 

апеляційного узгодження в адміністративному та 

судовому порядку 

2.14 Вжиття заходів щодо виявлення, аналізу, 

організації та проведення перевірок осіб, які 

здійснюють фінансові операції, що можуть бути 

пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, 

Управління 

боротьби з 

відмивання 

доходів, 

Протягом 

півріччя  

У першому півріччі 2022 року за результатами 

аналітичної роботи, виконання запитів 

правоохоронних органів складено 26 висновків 

аналітичних досліджень з ознаками кримінальних 
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одержаних злочинним шляхом, або з фінансуванням 

тероризму 

одержаних 

злочинним 

шляхом 

правопорушень, передбачених ст.209 КК України, 

загальна сума ймовірно легалізованих доходів за 

якими становить 1999,8 млн гривень. 

Висновки аналітичних досліджень з ознаками 

кримінальних правопорушень направлено до 

правоохоронних органів для прийняття рішення 

згідно діючого законодавства. 

За результатами розгляду матеріалів 

16 висновків аналітичних досліджень приєднано 

до матеріалів раніше розпочатих 

правоохоронними органами кримінальних 

проваджень. 

Всього за результатами проведеної 

підрозділом роботи складено 227 повідомлень про 

фінансові операції, які можуть бути пов’язані з 

легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, на суму 55 млн гривень 

2.15 Забезпечення складання та передачі матеріалів до 

правоохоронних органів, у яких відображається 

інформація про можливі факти легалізації доходів, 

отриманих злочинним шляхом, для порушення 

кримінальних справ за предикатними злочинами та 

злочинами, які визначені статтями 209 і 209' КК 

України 

Управління 

боротьби з 

відмивання 

доходів, 

одержаних 

злочинним 

шляхом 

Протягом 

півріччя  

У першому півріччі 2022 року за результатами 

розгляду правоохоронними органами складених 

матеріалів 16 висновків аналітичних досліджень 

приєднано до матеріалів раніше розпочатих 

правоохоронними органами кримінальних 

проваджень 

 

2.16 

 

Забезпечення контролю за проведенням 

господарських операцій в межах трансфертного 

ціноутворення, які відносяться до контрольованих 

Управління з 

питань 

виявлення та 

опрацювання 

податкових 

ризиків 

Протягом 

півріччя  

У зв`язку з введенням в Україні воєнного 

стану, відповідно до Указу Президента України 

від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 24.02.2022 року № 2102-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

введення воєнного стану в Україні»», Указу 

Президента України від 14 березня 2022 року 

№ 133/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 15.03.2022 року № 2119-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 
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продовження дії воєнного стану в Україні»», 

Указу Президента України від 18.04.2022 

№ 259/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 21.04.2022 № 2212-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в 

Україні»», Указу Президента України 

від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 22.05.2022 

№ 2263-ІХ «Про затвердження Указу Президента 

України «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні» та відповідно до п.11 положень 

про територіальні органи ДПС», затвердженого 

наказом ДПС від 12.11.2020 № 641 «Про 

затвердження положень про територіальні органи 

ДПС» (зі змінами), наказу ДПС від 24.02.2022 

№ 243-о і наказу ГУ ДПС від 15.04.2022 № 15-о/вс 

«Про встановлення простою та запровадження 

дистанційної роботи в Головному управління ДПС 

у Харківській області» встановлено простій в 

роботі ГУ ДПС. 

Відповідно до вимог п. 1.1 п. 1 наказу ДПС 

від 28.03.2022 року № 173 «Про забезпечення 

безперебійної роботи територіальних органів ДПС 

(зі змінами та доповненнями) адміністрування 

податків і зборів, платежів, єдиного внеску, у тому 

числі проведення відповідно до законодавства 

перевірки та звірки платників податків (платників 

єдиного внеску)», закріплено за ГУ ДПС у 

Львівській області. Змінами, внесеними до п.1.1 

п.1 наказом ДПС від 09.06.2022 року № 311 «Про 

внесення змін до наказу ДПС від 28.01.2022 року 

№ 173», з 09.06.2022 по теперішній час виконання 

даної функції закріплено за ГУ ДПС у Рівненській 
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області 

 

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

використовуються в електронних сигаретах, пального 

 

3.1 Приймання марок акцизного податку від ДП 

«Поліграфічний комбінат «Україна» по 

виготовленню цінних паперів» засобами 

спеціального зв’язку та забезпечення їх обліку та 

зберігання. 

Продаж марок акцизного податку  підприємствам-

виробникам та імпортерам алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів та рідин, що використовуються 

в електронних сигаретах. 

Здійснення заходів щодо прийняття, належного 

оформлення та знищення марок акцизного податку, 

пошкоджених підприємствами-виробниками 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів та рідин, 

що використовуються в електронних сигаретах  під 

час їх виготовлення, а також у разі зміни дизайну 

марок акцизного податку 

Управління 

контролю за 

підакцизними 

товарами 

Протягом 

півріччя  

Прийнято від ДП «Поліграфічний комбінат 

«Україна» по виготовленню цінних паперів»  

засобами спеціального зв’язку 29 млн шт. марок 

акцизного податку та забезпечено їх облік та 

належне зберігання. 

Здійснено продаж 46,7 млн шт. марок 

акцизного податку підприємствам-виробникам та 

імпортерам алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів та рідин, що використовуються в 

електронних сигаретах. 

Здійснено прийняття марок акцизного 

податку, пошкоджених підприємством-

виробником тютюнових виробів у кількості 

27,7 тис. штук 

3.2 Забезпечення роботи щодо надання 

адміністративних послуг з ліцензування торгівлі 

підакцизними товарами та зберігання пального та 

видачі довідок про внесення місць зберігання 

роздрібних партій алкогольних напоїв, тютюнових 

виробів і пального до Єдиного державного реєстру 

місць зберігання 

Управління 

контролю за 

підакцизними 

товарами 

Протягом 

півріччя  

Організовано та проведено роботу щодо 

надання адміністративних послуг з ліцензування  

торгівлі підакцизними товарами та зберігання 

пального, видачі довідок про внесення місць 

зберігання роздрібних партій алкогольних напоїв і 

тютюнових виробів до Єдиного державного 

реєстру місць зберігання. Видано ліцензій на   

право торгівлі підакцизними товарами та 

зберігання пального 2022 шт, переоформлено 

ліцензій 107 шт, видано 2 дублікати, в т. ч. пальне, 

оформлено та видано 3 довідки про внесення 

місць зберігання роздрібних партій алкогольних 

напоїв і тютюнових виробів до Єдиного 

державного реєстру місць зберігання, Анульовано 

ліцензій на право торгівлі підакцизними товарами 
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та зберігання пального 590 штук 

3.3 Здійснення контролю за: 

дотриманням СГ максимальних роздрібних цін на 

тютюнові вироби, встановлених виробниками або 

імпортерами таких тютюнових виробів; 

дотриманням СГ оптово-роздрібної мережі 

мінімальних оптово-відпускних та роздрібних цін на 

алкогольні напої; 

додержанням правил маркування та наявністю на 

алкогольних напоях, тютюнових виробах, рідинах, 

що використовуються в електронних сигаретах 

марок акцизного податку встановленого зразку під 

час здійснення оптової та роздрібної торгівлі такими 

товарами; 

за надходженням до бюджету платежів по 

застосованих до СГ фінансових санкціях за 

порушення вимог законодавства при реалізації 

алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що 

використовуються в електронних сигаретах і 

пального в роздрібній та оптовій торгівлі; 

наявністю ліцензій у СГ на право виробництва, 

оптової та роздрібної торгівлі алкогольними 

напоями, тютюновими виробами, рідинами що 

використовуються в електронних сигаретах і 

пальним 

Управління 

контролю за 

підакцизними 

товарами 

Протягом 

півріччя  

Проведено 21 фактичну перевірку та 

встановлено10 випадків здійснення господарської 

діяльності в сфері обігу пально без отримання 

відповідної ліцензії. 

Порушень максимальних роздрібних цін на 

тютюнові вироби, встановлених виробниками або 

імпортерами таких тютюнових виробів, 

мінімальних оптово-відпускних та роздрібних цін 

на алкогольні напої, правил маркування та 

наявністю на алкогольних напоях, тютюнових 

виробах, рідинах, що використовуються в 

електронних сигаретах марок акцизного податку 

встановленого зразку під час здійснення оптової 

та роздрібної торгівлі такими товарами не 

встановлено 

3.4 Обстеження місць зберігання спирту етилового 

СГ на відповідність встановленим вимогам для 

внесення до Єдиного державного реєстру місць 

зберігання спирту 

Управління 

контролю за 

підакцизними 

товарами 

Протягом 

півріччя  

Перевірки СГ на відповідність місць 

зберігання спирту встановленим вимогам не 

проводились 

3.5 Організація роботи та проведення перевірок 

діяльності уповноважених представників ГУ ДПС 

на:  

акцизних складах підприємств-виробників спирту 

та алкогольних напоїв;  

податкових постах підприємств-виробників 

лікарських засобів, які отримують спирт етиловий у 

Управління 

контролю за 

підакцизними 

товарами 

Протягом 

півріччя  

Здійсненно 32 перевірки діяльності 

представників контролюючих органів на акцизних 

складах (16) та податкових постах (16). 

Проведено навчання з відповідальними 

представниками 
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межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів 

України 

3.6 Забезпечення надання засобами електронного 

зв’язку в електронній формі заявок-розрахунків про 

потребу в марках акцизного податку для маркування 

підакцизних товарів з використанням штрих коду та 

QR-коду 

Управління 

контролю за 

підакцизними 

товарами 

Протягом 

півріччя 

Направлено пропозиції до ДПС листом 

від 18.01.2022 № 436/8/20-40-09-05-09 

 

Розділ 4. Забезпечення взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування, організація міжвідомчої взаємодії із 

суб’єктами інформаційних відносин. Забезпечення міжнародного співробітництва у податковій сфері 

 

4.1 Здійснення спільних дій з органами місцевого 

самоврядування стосовно проведення індивідуальної 

роботи з керівниками підприємств, установ, 

організацій незалежно від форм власності, 

спрямованої на погашення заборгованості з виплати 

заробітної плати та підвищення рівня виплати 

заробітної плати, а також сплати належних сум 

податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску 

Управління 

податкового 

адміністрування 

фізичних осіб 

Протягом 

півріччя  

Протягом січня – червня 2022 року, за 

результатами проведеної роботи з органами 

місцевого самоврядування, з питання підвищення 

рівня оплати праці, керівники підприємства та 

підприємців були заслухані на засіданнях комісій 

при районних державних адміністраціях. 

Порівняно з першим півріччям 2021 року до 

бюджету додатково надійшло 284,6 млн грн 

податку на доходи фізичних осіб та 199,5 млн грн 

єдиного внеску 

4.2 Підготовка матеріалів для забезпечення участі 

представників ГУ ДПС на засіданнях постійно 

діючих комісій, міжвідомчих робочих груп і робочих 

груп Харківської обласної державної адміністрації з 

питань забезпечення надходжень до бюджетів  

Структурні 

підрозділи 

Протягом 

півріччя  

Забезпечено підготовку інформаційно-

аналітичних матеріалів для участі представників 

ГУ ДПС на Х сесії та ХІ сесії VІІІ скликання 

Харківської обласної ради (16.02.2022, 24.02.2022) 

на Бізнес-форум «Модна індустрія Харківщини: 

виклики та пріоритети розвитку» (23.02.2022), на 

наради ХОВА з проблемних питань 

територіальних громад Харківської області 

(07.06.2022, 28.06.2022), засіданнях постійно 

діючих комісій, міжвідомчих робочих груп і 

робочих груп ХОДА з питань розвитку 

Харківської області та забезпечення надходжень 

податків, зборів (обов’язкових платежів) до 

бюджету у повному обсязі, зменшення 

податкового боргу та інших питань відповідно до 
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компетенції ГУ ДПС (відповідно до порядку 

денного) 

4.3 Забезпечення інформаційного обміну ГУ ДПС з 

територіальними органами центральних органів 

виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування та державними органами відповідно 

до угод та протоколів про інформаційну взаємодію 

Структурні 

підрозділи 

Протягом 

півріччя  

Забезпечено інформаційний обмін ГУ ДПС з 

територіальними органами виконавчої влади, 

зокрема: Департаментом фінансів та 

Департаментом економіки і міжнародних відносин 

Харківської обласної держадміністрації та 

безпосередньо з ХОВА щодо розписів місцевих 

бюджетів/індикативних показників доходів, щодо 

переліку бюджетоформуючих підприємств, 

показників діяльності СГ області та інформації 

про стан виконання плану заходів на 2022 рік з 

питань наповнення місцевих бюджетів області, 

економного і раціонального використання 

бюджетних коштів у процесі виконання місцевих 

бюджетів.  

Також, інформаційний обмін ГУ ДПС 

здійснювався з органами місцевого 

самоврядування, зокрема з Департаментом 

фінансів Харківської міської ради стосовно 

розпису міського бюджету на 2022 рік по 

наповненню місцевих бюджетів міста Харкова, 

щодо найбільших платників податків Харківської 

області.  

Для зміцнення рейтингових показників 

реалізації державної регіональної політики на 

території Харківської області проводиться робота 

разом з органами влади і місцевого 

самоврядування щодо погашення податкового 

боргу (заборгованості) до місцевих бюджетів, 

проводиться постійно аналіз надходжень до 

місцевого бюджету в рахунок погашення боргу.  

Щомісяця на вебсайті ГУ ДПС розміщується 

інформація щодо безхазяйного майна, що 

перейшло у власність держави, переданого на 

реалізацію та не реалізованого. 
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У межах взаємодії та інформаційного обміну 

отримано/направлено 20 листів органам місцевого 

самоврядування та територіальним органам 

центральних органів виконавчої влади 

4.4 Забезпечення взаємодії з:    

4.4.1 органами сертифікації щодо проведення атестації 

виробництва та сертифікації продукції на 

підприємствах - виробниках спирту етилового, 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, що 

використовуються в електронних сигаретах та 

пального;   

взяття участі в проведенні перевірок СГ з обігу 

алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що 

використовуються в електронних сигаретах, 

пального та  спирту етилового іншими державними 

контролюючими органами 

Управління 

контролю за 

підакцизними 

товарами 

Протягом 

півріччя  

Прийнято участь у двох атестаціях 

виробництва спирту етилового та алкогольних 

напоїв 

 

4.4.2. Головним управлінням статистики у Харківській 

області з питань надання щомісячної інформації, 

підготовка якої передбачена планом державних 

статистичних спостережень 

Управління 

податкового 

адміністрування 

юридичних осіб, 

управління 

податкового 

адміністрування 

фізичних осіб, 

управління з 

питань 

виявлення та 

опрацювання 

податкових 

ризиків, 

управління 

координації та 

моніторингу 

доходів 

бюджету 

Протягом 

півріччя  

Головним управлінням статистики у 

Харківській області до ГУ ДПС протягом січня – 

лютого 2022 року надавався статистичний 

бюлетень «Соціально-економічне становище 

Харківської області», показники якого 

використовувались для підготовки інформаційно-

аналітичних матеріалів керівництву ГУ ДПС та 

аналізу ймовірних ризиків ухилення СГ від 

оподаткування. Після введення воєнного стану 

надання відповідних бюлетенів Головним 

управлінням статистики області припинено 

4.4.3 Головним управлінням Державної казначейської Управління Протягом Забезпечено шоденно взаємодію з Головним 
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служби України у Харківській області в частині 

отримання інформації про фактичний збір платежів 

до бюджетів усіх рівнів та єдиного внеску 

електронних 

сервісів 

півріччя  управлінням Державної казначейської служби 

України у Харківській області в частині 

отримання інформації про фактичний збір 

платежів до бюджетів усіх рівнів та єдиного 

внеску. Останні три дні місяці забезпечено 

отримання оперативної інформації про збір 

платежів до державного бюджету 

4.4.4 Головним управлінням  Державної казначейської 

служби України у Харківській області, її 

територіальними органами, місцевими фінансовими 

органами у процесі повернення платникам податків 

помилково та/або надміру сплачених сум грошових 

зобов’язань та пені   

Управління 

електронних 

сервісів 

Протягом 

півріччя  

Забезпечено шоденно взаємодію з Головним 

управлінням Державної казначейської служби 

України у Харківській області в процесі 

повернення платникам податків помилково та/або 

надміру сплачених сум грошових зобов’язань 

4.4.5 

 

Головними управліннями ДПС областей України 

з питань оподаткування та проведення відповідної 

роботи, у т.ч. з питань відпрацювання сумнівного 

податкового кредиту 

Управління з 

питань 

виявлення та 

опрацювання 

податкових 

ризиків, 

структурні 

підрозділи 

Протягом 

півріччя  

Протягом  січня – лютого 2022 року 

забезпечено взаємодію з Головними управліннями 

ДПС областей України з питань відпрацювання 

сумнівного податкового кредиту. 

У зв`язку з введенням в Україні воєнного 

стану, відповідно до Указу Президента України 

від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 24.02.2022 року № 2102-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

введення воєнного стану в Україні»», Указу 

Президента України від 14 березня 2022 року 

№ 133/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 15.03.2022 року № 2119-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження дії воєнного стану в Україні»», 

Указу Президента України від 18.04.2022 

№ 259/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 21.04.2022 № 2212-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в 
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Україні»», Указу Президента України 

від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 22.05.2022 

№ 2263-ІХ «Про затвердження Указу Президента 

України «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні» та відповідно до п.11 положень 

про територіальні органи ДПС», затвердженого 

наказом ДПС від 12.11.2020 № 641 «Про 

затвердження положень про територіальні органи 

ДПС» (зі змінами), наказу ДПС від 24.02.2022 

№ 243-о і наказу ГУ ДПС від 15.04.2022 № 15-о/вс 

«Про встановлення простою та запровадження 

дистанційної роботи в Головному управління ДПС 

у Харківській області» встановлено простій в 

роботі ГУ ДПС. 

Відповідно до вимог п. 1.1 п. 1 наказу ДПС 

від 28.03.2022 року № 173 «Про забезпечення 

безперебійної роботи територіальних органів ДПС 

(зі змінами та доповненнями) адміністрування 

податків і зборів, платежів, єдиного внеску, у тому 

числі проведення відповідно до законодавства 

перевірки та звірки платників податків (платників 

єдиного внеску)», закріплено за ГУ ДПС у 

Львівській області. Змінами, внесеними до п.1.1 

п.1 наказом ДПС від 09.06.2022 року № 311 «Про 

внесення змін до наказу ДПС від 28.01.2022 року 

№ 173», з 09.06.2022 по теперішній час виконання 

даної функції закріплено за ГУ ДПС у Рівненській 

області 

4.4.6 Департаментом фінансів Харківської обласної 

державної адміністрації, Департаментом бюджету і 

фінансів Харківської міської ради з питань 

інформування про індикативні показники доходів 

державного бюджету для ГУ ДПС і отримання 

помісячного розпису доходів місцевих бюджетів 

Управління 

податкового 

адміністрування 

юридичних осіб, 

управління 

координації та 

Протягом 

півріччя  

Від Департаменту фінансів ХОДА (ХОВА) та 

Департаменту бюджету і фінансів Харківської 

міської ради отримувались помісячні розписи 

доходів місцевих бюджетів області та м. Харкова.  

ГУ ДПС надавались до Департаменту фінансів 

ХОДА (ХОВА) індикативні показники доходів 
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області та надання інформації щодо його виконання моніторингу 

доходів 

бюджету 

державного бюджету та уточнені індикативні 

показники після отримання їх з ДПС. Департамент 

фінансів ХОДА (ХОВА) та Департамент бюджету 

та фінансів Харківської міської ради інформовано 

щодо виконання розписів місцевих бюджетів 

області та заходів, які вживались податковою 

службою для наповнення місцевих бюджетів 

області 

За період з 01.01.2022 по 23.02.2022 від 

Департаменту фінансів Харківської обласної 

державної адміністрації та Департаменту бюджету 

і фінансів Харківської міської ради отримувались 

помісячні розписи доходів місцевих бюджетів 

області та м. Харкова.  

 ГУ ДПС було надано до Департаменту 

фінансів ХОДА (ХОВА) індикативні показники 

доходів державного бюджету та уточнені  

індикативи після отримання їх з ДПС. Також, 

Департамент фінансів ХОДА (ХОВА) та 

Департамент бюджету та фінансів Харківської 

міської ради було інформовано щодо виконання 

розписів місцевих бюджетів області та заходів, які 

вживались податковою службою для наповнення 

місцевих бюджетів області. З 24.02.2022 у зв’язку 

з введенням  воєнного стану в Україні інформація 

не надавалася 

 

4.4.7 Департаментом економіки і міжнародних 

відносин Харківської обласної державної 

адміністрації в частині надання інформаційно-

аналітичних матеріалів для розробки проєкту 

Програми економічного і соціального розвитку 

Харківської області та інформації щодо показників 

діяльності СГ 

Управління 

податкового 

адміністрування 

юридичних осіб, 

управління 

координації та 

моніторингу 

доходів 

бюджету 

Протягом 

півріччя  

У межах взаємодії до Департаменту економіки 

і міжнародних відносин ХОДА (ХОВА) постійно 

надавались інформаційні матеріли для 

коригування Програми економічного і соціального 

розвитку Харківської області на 2022 рік та 

інформації щодо показників діяльності СГ районів 

і міст обласного значення Харківської області 
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4.4.8 Департаментом земельних відносин Харківської 

обласної державної адміністрації в частині 

укладання нових договорів оренди землі, додаткових 

угод до діючих договорів оренди землі, розірвання 

договорів земельних ділянок 

Управління 

податкового 

адміністрування 

юридичних осіб; 

управління 

податкового 

адміністрування 

фізичних осіб 

Протягом 

півріччя  

З метою забезпечення повноти обліку 

платників земельного податку та орендної плати 

за земельні ділянки та збільшення надходжень по 

платі за землю з боку ГУ ДПС налагоджена 

взаємодія з органами місцевого самоврядування та 

органами державного контролю по земельних 

відносинах. 

На підставі Угоди, укладеної між Харківською 

міською радою та ГУ ДПС щомісячно 

отримується інформація щодо укладених 

договорів оренди землі, додаткових угод до 

діючих договорів оренди та їх розірвання, та 

здійснюється зворотній зв’язок щодо 

відпрацьованих податковими органами 

підприємств та подання ними уточнюючих 

розрахунків з орендної плати за землю. 

Щомісячно здійснюється обмін інформацією 

про укладені нові договори оренди землі, 

додаткові угоди до діючих договорів оренди землі, 

про розірвання договорів оренди земельних 

ділянок та залученню до оподаткування громадян 

та ФОП – власників (користувачів) земельних 

ділянок. 

З 24.02.2022 у зв’язку з введенням воєнного 

стану в Україні інформація не надходила 

4.4.9 Департаментом екології та природних ресурсів 

Харківської обласної державної адміністрації 

стосовно отримання переліків підприємств, установ, 

організацій, фізичних осіб – підприємців, яким в 

установленому порядку видано дозволи на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря, 

спеціальне водокористування та переліки 

зареєстрованих декларацій про утворення відходів 

Управління 

податкового 

адміністрування 

юридичних осіб 

Протягом 

півріччя  

За період з 01.01.2022 по 23.02.2022 з метою 

забезпечення повноти обліку платників та 

збільшення надходжень по екологічному податку 

з боку ГУ ДПС налагоджена взаємодія з органами 

місцевого самоврядування. Від Департаменту 

екології та природних ресурсів ХОДА (ХОВА) 

отримується інформація про надані дозволи на 

викиди, скиди, розміщення відходів. Інформація 

направляється до територіальних управлінь, що 

утворені на правах відокремленого підрозділу 

ГУ ДПС для опрацювання та контролю за 
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правильністю обчислення, своєчасністю і 

повнотою сплати, залучення до оподаткування. З 

24.02.2022 у зв’язку з введенням  воєнного стану в 

Україні інформація не надходила 

4.4.10 Головним управлінням Держгеокадастру у 

Харківській області стосовно отримання переліку 

договорів оренди землі, укладених з СГ на земельні 

ділянки сільськогосподарського призначення за 

межами населеного пункту та надання інформації 

щодо продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення 

Управління 

податкового 

адміністрування 

юридичних осіб 

Протягом 

півріччя  

Надано переліки договорів оренди землі, 

укладених з СГ на земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення за межами 

населеного пункту та щоквартально надається 

інформація щодо продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення від 

Головного управління Держгеокадастру у 

Харківській області 

 

4.4.11 Територіальними громадами Харківської області з 

питань показників очікуваних надходжень платежів 

до бюджетів громад та рівня забезпечення розписів 

доходів місцевих бюджетів 

Управління 

координації та 

моніторингу 

доходів 

бюджету 

Протягом 

півріччя 

Налагоджено взаємодію з територіальними 

громадами Харківської області з питань 

очікуваних показників надходжень податків і 

зборів. Враховуючи реалії воєнного часу (ведення 

активних бойових дій та значного руйнування 

промислової інфраструктури бюджетоформуючих 

платників Харківської області) Розпис доходів 

обласного бюджету (з урахуванням доходів 

Північного МУ ВПП) за перше півріччя 2022 року 

виконано на 84,5 відс. (завдання – 

12 582,9 млн грн, факт – 10 634,9 млн грн, з якого 

95,0 відс. – це надходження по ГУ ДПС). Зокрема, 

надходження основного бюджетоформуючого 

джерела - податку на доходи фізичних осіб склали 

6 999,4 млн грн; єдиного податку – 

1 869,8 млн грн; податку на майно – 763,6 млн грн; 

рентної плати за використання надр – 

621,8 млн грн; акцизного податку – 182,6 млн грн; 

податку на прибуток – 112,5 млн грн; плати за 

ліцензії – 21,4 млн гривень. 

До місцевих бюджетів додатково надійшло 

168,5 млн грн рентної плати за використання надр 
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Розділ 5. Впровадження та розвиток електронних сервісів для суб’єктів господарювання 

 

5.1 Організація роботи структурних підрозділів по 

впровадженню електронних сервісів обслуговування 

платників податків 

 

Управління 

електронних 

сервісів 

Протягом 

півріччя  

Надано практичну допомогу по вирішенню 

25 проблемних питаннях функціонування АІС 

«Податковий блок» та IС «Архів електронної 

звітності» 

5.2 Координація діяльності центрів обслуговування 

платників (далі – ЦОП) 

 

Управління 

електронних 

сервісів 

Протягом 

півріччя  

З метою поліпшення якості надання 

адміністративних послуг та сервісів ЦОП, 

організації постійного контролю за їх діяльністю у 

відповідності з вимогами наказу ДПС 

від 30.09.2020 № 537, Положень ЦОП, 

Регламентів ЦОП здійснюються перевірки 

надання адміністративних послуг та організації 

роботи ЦОП.  

Враховуючи вимоги постанови Кабінету 

Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 

«Про встановлення карантину та запровадження 

посилених протиепідемічних заходів на території 

із значним поширенням гострої респіраторної 

хвороби CОVID-19, спричиненої  коронавірусом 

SARS-CoV-2» (зі змінами та доповненнями), з 

метою попередження виникнення гострої 

респіраторної хвороби CОVID-19 серед 

працівників ГУ ДПС, та керуючись п.п.2.4. п.2 

наказу ДПС від 27.03.2020 №155 «Про додаткові 

заходи з попередження виникнення гострої 

респіраторної хвороби CОVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», керівництвом 

ГУ ДПС прийнято рішення про перенесення 

проведення перевірок надання адміністративних 

послуг та організації роботи ЦОП м. Харкова до 

закінчення терміну карантинних заходів. 

У зв`язку з введенням в Україні воєнного 

стану, відповідно до Указу Президента України 

від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення 
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воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 24.02.2022 року № 2102-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

введення воєнного стану в Україні»», Указу 

Президента України від 14 березня 2022 року 

№ 133/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 15.03.2022 року № 2119-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження дії воєнного стану в Україні»», 

Указу Президента України від 18.04.2022 

№ 259/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 21.04.2022 № 2212-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в 

Україні»», Указу Президента України 

від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 22.05.2022 

№ 2263-ІХ «Про затвердження Указу Президента 

України «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні» та відповідно до п.11 положень 

про територіальні органи ДПС», затвердженого 

наказом ДПС від 12.11.2020 № 641 «Про 

затвердження положень про територіальні органи 

ДПС» (зі змінами), наказу ДПС від 24.02.2022 

№ 243-о і наказу ГУ ДПС від 15.04.2022 № 15-о/вс 

«Про встановлення простою та запровадження 

дистанційної роботи в Головному управління ДПС 

у Харківській області» встановлено простій в 

роботі ГУ ДПС. 

На сьогоднішній день 16 центрів 

обслуговування платників ГУ ДПС при 

Державних податкових інспекціях поновили свою 

роботу в умовах дії правового режиму воєнного 
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стану та задіяні у наданні адміністративних 

послуг.  

Платники податків отримують послуги: 

адміністративні послуги та функції сервісного 

обслуговування платників податків незалежно від 

місця обліку платника податків (наказ ДПС 

від 28.03.2022 № 173 «Про забезпечення 

безперебійної роботи територіальних органів 

ДПС» (зі змінами).  

З метою збереження життя та здоров'я 

працівників ЦОПи Дергачівської, Борівської, 

Вовчанської, Київської, Балаклійської, 

Барвінківської, Великобурлуцької, Золочівської, 

Ізюмської, Куп’янської та Чугуївської державних 

податкових інспекцій ГУ ДПС не працюють та 

знаходяться в простої до закінчення дії обставин, 

які створюють загрозу життю та здоров'ю 

працівників 

5.3 Забезпечення належної організації роботи та 

контроль за якістю та своєчасністю надання 

адміністративних послуг та інших сервісів 

платникам податків у ЦОП 

Управління 

електронних 

сервісів 

Протягом 

півріччя  

Здійснено щомісячний аналіз надання 

адміністративних послуг, в т.ч. в ЦОП, інформація 

щомісяця направлялась на Департамент 

податкових сервісів ДПС відповідно вимог наказу 

Державної податкової служби України 

від 24.06.2021 №642 «Про звітування у сфері 

надання адміністративних послуг» 

5.4 Організація роботи щодо:  

реєстрації та обліку платників податків, платників 

єдиного внеску та повнотою їх обліку; 

реалізації порядку реєстрації та обліку платників, 

об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з 

оподаткуванням, відповідно до положень Кодексу; 

приймання та обробки податкової звітності та 

звітності з єдиного внеску 

Управління 

електронних 

сервісів 

Протягом 

півріччя  

Контроль за повнотою обліку платників 

податків здійснюється постійно, щоденно 

робиться вивантаження реєстраційних баз даних 

та опрацьовуються результати моніторингу з 

помилковими записами  

5.5 Забезпечення контролю за формуванням, 

веденням та достовірністю даних: 

державного реєстру фізичних осіб – платників 

Управління 

електронних 

сервісів 

Протягом 

півріччя  

Щоденно проводиться моніторинг отримання 

та своєчасної обробки відомостей з ЄДР. За перше 

півріччя 2022 року було отримано та оброблено 
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податків;  

реєстру постійних представництв – нерезидентів;  

реєстру договорів про спільну діяльність; 

реєстру платників ПДВ; 

реєстру отримувачів бюджетних дотацій 

26035 відомостей з ЄДР. 

У першому півріччі 2022 року платниками 

подано 633 заяви за формою №1-ПДВ про 

реєстрацію платником ПДВ, з них відмовлено у 

реєстрації по 263 заявах. По рішенню ГУ ДПС 

анульовано реєстрацію 154 платників ПДВ, по 

заявах платників за формою №3-ПДВ анульовано 

реєстрацію платника ПДВ 37 СГ. До журналу 

реєстрації отримувачів бюджетної дотації не 

внесено жодної заяви. 

За перше півріччя 2022 року в Державному 

реєстрі фізичних осіб – платників податків 

зареєстровано 9457 фізичні особи, внесено змін по 

7 597 фізичним особам, в Окремому реєстрі 

Державного реєстру фізичних осіб – платників 

податків зареєстровано 84 фізичних особи, які 

відмовилися від прийняття податкового номеру з 

релігійних переконань 

5.6 Забезпечення заходів контролю щодо взяття на 

облік нерезидентів, які підлягають обов’язкової 

реєстрації відповідно до п. 64.5 ст. 64 Кодексу 

Управління 

електронних 

сервісів 

Протягом 

півріччя 

Щоденно проводиться моніторинг 

нерезидентів, які мають речові права на земельні 

ділянки та нерухоме майно у Україні. За перше 

півріччя 2022 року було взято на облік 

3 іноземних підприємства 

5.7 Забезпечення заходів контролю щодо 

завершенням процедур, пов’язаних із зняттям з облік 

платників податків у зв’язку з їх припиненням 

Управління 

електронних 

сервісів 

Протягом 

півріччя 

За перше півріччя 2022 року в ГУ ДПС 

знаходились на відпрацюванні 3195 суб'єктів 

господарювання – юридичних осіб, щодо яких 

надійшли відомості державного реєстратора щодо 

рішення засновників про припинення юридичних 

осіб. По 194 платниках податків – юридичних 

особах вжито заходів щодо завершення процедури 

зняття з обліку.  

Упродовж першого півріччя 2022 отримано з 

ЄДР інформацію про припинення 8058 фізичних 

осіб – підприємців. За результатами вжитих 

заходів по 956 платниках податків – фізичних 

особах завершені ліквідаційні процедури та ФОП 
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виключено з реєстру страхувальників 

5.8 Забезпечення організації проведення масово-

роз’яснювальної роботи щодо популяризації 

користуванням платниками податків ІТС 

«Електронний кабінет» 

Управління 

електронних 

сервісів 

Протягом 

півріччя 

Забезпечено розміщення інформації щодо 

можливостей сервісу «Електронний кабінет» та 

переваг дистанційної роботи, зокрема щодо 

листування з податковими органами за допомогою 

режиму «Листування з органами ДПС» у 

загальному доступі на вебпорталі ГУ ДПС та на 

інформаційних стендах у приміщеннях ЦОП, 

проведено ZOOM-конференції з платниками 

5.9 Забезпечення ідентифікації ризиків, що 

впливають на ефективність роботи із зняттям з 

обліку платників податків, та вжиття відповідних 

заходів реагування на них з метою мінімізації та/або 

усунення ідентифікованих ризиків 

Управління 

електронних 

сервісів 

Протягом 

півріччя 

Забезпечено відпрацювання СГ, які 

знаходяться у стадії припинення, визначається 

доцільність проведення документальних перевірок 

платників, виключно на ризикоорієнтованій 

основі та вживаються заходи для зняття з обліку 

платників податків без проведення перевірок у 

разі відсутності ризиків несплати податків до 

бюджету. 

У зв’язку з тим, що відповідно до п.69 

підрозділу Х розділу ХХ Кодексу установлено, що 

тимчасово, на період до припинення або 

скасування воєнного стану на території України, 

введеного відповідно до Указу Президента 

України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 24.02.2022 

року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу 

Президента України «Про введення воєнного 

стану в Україні»», Указу Президента України від 

14 березня 2022 року № 133/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 15.03.2022 

року № 2119-ІХ «Про затвердження Указу 

Президента України «Про продовження дії 

воєнного стану в Україні»», Указу Президента 

України від 18.04.2022 № 259/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», 
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затвердженого Законом України від 21.04.2022 

№ 2212-ІХ «Про затвердження Указу Президента 

України «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні»», Указу Президента України 

від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 22.05.2022 

№ 2263-ІХ «Про затвердження Указу Президента 

України «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні» та відповідно до п.11 положень 

про територіальні органи ДПС», затвердженого 

наказом ДПС від 12.11.2020 № 641 «Про 

затвердження положень про територіальні органи 

ДПС» (зі змінами), наказу ДПС від 24.02.2022 

№ 243-о і наказу ГУ ДПС від 15.04.2022 № 15-о/вс 

«Про встановлення простою та запровадження 

дистанційної роботи в Головному управління ДПС 

у Харківській області» податкові перевірки не 

розпочинаються, а розпочаті перевірки 

зупиняються, процедури зняття з обліку платників 

податків тимчасово призупинені 

 

Розділ 6. Організація роботи з платниками податків, громадськістю та засобами масової інформації 

 

6.1 Організація та проведення публічного 

інформування платників податків через субсайт та 

засобів ЗМІ з питань застосування положень 

податкового, та інших нормативно-правових актів, а 

також стосовно результатів діяльності органів ДПС, 

завдань та напрямів роботи, соціальної значимості 

добровільної та своєчасної сплати податків, зборів та 

інших платежів 

Управління 

інформаційної 

взаємодії, 

структурні 

підрозділи 

Протягом 

півріччя  

Протягом першого півріччя 2022 року на 

субсайті ГУ ДПС розміщено 1 463 матеріали, з 

них 550 – інформаційних, 773 – консультаційно - 

роз’яснювальних з питань застосування положень 

податкового законодавства та інших нормативно-

правових актів, та 140 – інша інформація 

(адміністративні послуги, очищення 

влади,контакти, бюджетні рахунки тощо). Крім 

того, підготовлено та направлено для розміщення 

у ЗМІ 291 матеріал з питань діяльності податкової 

служби та 307 матеріалів з питань податкового 

законодавства та єдиного внеску 
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6.2 Організація та проведення семінарів для 

платників податків, інтернет-конференцій, сеансів 

телефонного зв’язку «гаряча лінія» з питань 

застосування податкового законодавства 

Управління 

інформаційної 

взаємодії, 

структурні 

підрозділи 

Протягом 

півріччя  

Протягом першого півріччя 2022 року 

організувано, а також забезпечено участь у 

148 семінарах. Зокрема, у червні поточного року в 

умовах воєнного стану проведено два семінари 

онлайн: на платформі Дія Бізнес (Варшава) для 

платників податків України, у тому числі тих, хто 

знаходиться у Польщі, та спільно з регіональним 

офісом «U-LEAD з Європою» у Харківській 

області для територіальних громад Харківщини. 

Також протягом І кварталу 2022 року 

проведено 61 сеанс телефонного зв’язку «гаряча 

лінія».  

Слід відмітити, що з метою створення 

комфортних умов ведення бізнесу в Україні була 

відкрита постійно діюча телефонна «гаряча лінія» 

для надання консультативної допомоги  

платникам податків під час воєнного стану 

6.3 Робота з формування податкової культури у 

майбутніх платників податків  

Управління 

інформаційної 

взаємодії, 

структурні 

підрозділи 

Протягом 

півріччя  

У першому півріччі 2022 року налагоджено 

співпрацю з Департаментом освіти Харківської 

міської ради. 

У січні – лютому 2022 року продовжено 

пізнавально - навчальний курс для молоді 

Tax_school. Всього проведено два заходи 

6.4 Проведення публічних заходів за участю 

керівництва ГУ ДПC, громадських організацій та 

представників бізнесу 

Управління 

інформаційної 

взаємодії, 

структурні 

підрозділи 

Протягом 

півріччя  

Проведено 48 публічних заходів, у тому числі 

за участі керівництва ГУ ДПС. 

Протягом першого півріччя 2022 року 

організовано та проведено 129 заходів з 

інститутами громадянського суспільства та 

бізнесу: засідання «круглого столу», зустрічі, 

підписання угод про співпрацю тощо. Крім того 

забезпечено участь керівництва ГУ ДПС у 

5 заходах Громадської ради при ГУ ДПС: 

засідання Громадської ради та її робочих органів. 

Фахівці ГУ ДПС взяли участь у 20 заходах, 

ініційованих громадськістю 
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6.5 Взаємодія з Громадською радою при ГУ ДПС  та 

сприяння її діяльності 

Управління 

інформаційної 

взаємодії, 

структурні 

підрозділи 

Протягом 

півріччя  

При ГУ ДПС створено Громадську раду. 

Наказом ГУ ДПС від 17.12.2021 № 712 «Про 

затвердження персонального складу Громадської 

ради при Головному управлінні ДПС у 

Харківській області» затверджено персональний 

склад Громадської ради. 

У звітному періоді організовано та проведено 

10 заходів Громадської ради при ГУ ДПС 

(засідання Громадської ради та її робочих 

органів). Зокрема, 14 червня поточного року 

проведенно засідання Громадської ради у форматі 

онлайн 

6.6 Організація та проведення публічного 

інформування платників податків через  офіційні 

сторінки ГУ ДПС у соцмережах Facebook, Instagram, 

Telegram та YouTube щодо роз’яснення норм 

податкового законодавства та актуальних питань 

основної діяльності 

Управління 

інформаційної 

взаємодії, 

структурні 

підрозділи 

Протягом 

півріччя  

Забезпечено постійне наповнення сторінок 

«ДПС у Харківській області» у соціальних 

мережах Facebook, Instagram, каналу Telegram та 

YouTube. 

Зокрема, готувалися та розміщувалися 

роз’яснення норм податкового законодавства та 

актуальних питань щодо основної діяльності. 

 Станом на 01.07.2022 кількість підписників у 

соціальній мережі Facebook сторінки «ДПС у 

Харківській області» склала 13 041 особа 

6.7 Забезпечення кваліфікованого та своєчасного 

розгляду звернень громадян відповідно до вимог 

Закону України «Про звернення громадян»   

  

Організаційно-

розпорядче 

управління 

Протягом 

півріччя  

У першому півріччі 2022 року до ГУ ДПС 

надійшло 335 звернень громадян. Із загальної 

кількості звернень – 332 заяви, 3 скарги. 

Розгляд звернень громадян здійснюється 

відповідно до вимог Закону України 

від 02.10.1996 № 393/96-ВР «Про звернення 

громадян» та з урахуванням Указу Президента 

України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 24.02.2022 

року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу 

Президента України «Про введення воєнного 

стану в Україні»», Указу Президента України від 

14 березня 2022 року № 133/2022 «Про 
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продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України 

від 15.03.2022 року № 2119-ІХ «Про затвердження 

Указу Президента України «Про продовження дії 

воєнного стану в Україні»», Указу Президента 

України від 18.04.2022 № 259/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 21.04.2022 

№ 2212-ІХ «Про затвердження Указу Президента 

України «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні»», Указу Президента України 

від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 22.05.2022 

№ 2263-ІХ «Про затвердження Указу Президента 

України «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні» та відповідно до п.11 положень 

про територіальні органи ДПС», затвердженого 

наказом ДПС від 12.11.2020 № 641 «Про 

затвердження положень про територіальні органи 

ДПС» (зі змінами), наказу ДПС від 24.02.2022 

№ 243-о і наказу ГУ ДПС від 15.04.2022 № 15-о/вс 

«Про встановлення простою та запровадження 

дистанційної роботи в Головному управління ДПС 

у Харківській області» 

6.8 Забезпечення своєчасного розгляду та надання 

відповідей на запити на публічну інформацію 

відповідно до вимог Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» 

Організаційно-

розпорядче 

управління 

Протягом 

півріччя  

У першому півріччі 2021 року ГУ ДПС 

розглянуто 151 запит на отримання публічної 

інформації. Розгляд запитів здійснено відповідно 

до вимог Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» та з урахуванням Указу 

Президента України від 24 лютого 2022 року 

№ 64/2022 «Про введення воєнного стану в 

Україні», затвердженого Законом України 

від 24.02.2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні»», Указу Президента 
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України від 14 березня 2022 року № 133/2022 

«Про продовження строку дії воєнного стану в 

Україні», затвердженого Законом України 

від 15.03.2022 року № 2119-ІХ «Про затвердження 

Указу Президента України «Про продовження дії 

воєнного стану в Україні»», Указу Президента 

України від 18.04.2022 № 259/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 21.04.2022 

№ 2212-ІХ «Про затвердження Указу Президента 

України «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні»», Указу Президента України 

від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 22.05.2022 

№ 2263-ІХ «Про затвердження Указу Президента 

України «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні» та відповідно до п.11 положень 

про територіальні органи ДПС», затвердженого 

наказом ДПС від 12.11.2020 № 641 «Про 

затвердження положень про територіальні органи 

ДПС» (зі змінами), наказу ДПС від 24.02.2022 

№ 243-о і наказу ГУ ДПС від 15.04.2022 № 15-о/вс 

«Про встановлення простою та запровадження 

дистанційної роботи в Головному управління ДПС 

у Харківській області» 

6.9 Забезпечення організації оперативного розгляду 

інформації, що надходить на сервіс «Пульс» 

Управління 

електронних 

сервісів 

Протягом 

півріччя  

Щоденно забезпечено моніторинг 

надходження інформації з сервісу «Пульс». 

Протягом першого півріччя 2022 року на сервіс 

«Пульс» відносно роботи органів ДПС 

Харківської області звернулось 93 заявника, що на 

320 звернень менше ніж за аналогічний період 

2021 року. По всіх зверненнях забезпечено 

оперативний розгляд 

6.10 Організація та проведення особистого прийому 

громадян керівницвом ГУ ДПС. 

Організаційно-

розпорядче 

Протягом 

півріччя  

У зв’язку з оголошенням в Україні карантину, 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
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Забезпечення доведення доручень, наданих 

керівництвом ГУ ДПС під час особистих прийомів 

громадян та здійснення контролю за їх виконанням 

управління України від 11 березня 2020 № 211 «Про 

запобігання поширенню на території України 

коронавірусу COVID-19» та з метою запобігання 

поширення вірусу COVID-19, ГУ ДПС тимчасово 

припинено проведення особистого прийому 

громадян 

 

Розділ 7. Координація роботи з питань основної діяльності, здійснення контролю за виконанням контрольних завдань та перевірок з 

окремих питань 

 

7.1 Підготовка проєкту наказу про розподіл 

обов’язків між керівним складом ГУ ДПС та 

надання керівництву ДПС на погодження у 

встановленому порядку 

 

Організаційно-

розпорядче 

управління 

 

Протягом 

півріччя  

У першому півріччі 2022 року забезпечено 

розробку наказів ГУ ДПС щодо тимчасового 

розподілу обов’язків між керівним складом 

ГУ ДПС: від 22.02.2022 № 49; від 06.05.2022 

№ 55, погодження з ДПС у встановленому 

порядку та направлення копій наказів до ДПС 

7.2 Підготовка звітів щодо виконання Планів роботи 

ГУ ДПС за друге півріччя 2021 року та 2021 рік. 

Розробка та подання на затвердження Голові ДПС 

Плану роботи ГУ ДПС  на друге півріччя 2022 року 

Організаційно-

розпорядче 

управління, 

структурні 

підрозділи 

До 

31.01.2022 
 

До 

05.06.2022  

Відповідно до вимог Примірного порядку 

поточного планування діяльності територіальних 

органів ДПС, затвердженого наказом ДПС 

від 29.08.2019 № 40 «Про затвердження Порядку 

поточного планування діяльності ДПС та 

Примірного порядку поточного планування 

діяльності територіальних органів ДПС» (зі 

змінами), забезпечено розробку та формування 

поточних планів роботи ГУ ДПС їх опрацювання з 

ДПС та надання на затвердження у встановленому 

порядку, підготовку звітів про виконання поточних 

планів роботи ГУ ДПС, подання їх на підпис 

начальнику ГУ ДПС та направлення до ДПС у 

встановленому порядку. 

До ДПС направлено Звіти про виконання 

Планів роботи ГУ ДПС за друге півріччя 

2021 року та 2022 рік (лист ГУ ДПС від 28.01.2022 

№ 719/8/20-40-01-01-08). 

План роботи ГУ ДПС на друге півріччя 

2022 року направлено до ДПС листом ГУ ДПС 
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від 01.07.2022 № 1821/8/20-40-01-01-08 

7.3 Підготовка та надання у встановленому порядку 

на затвердження керівництву ДПС змін до 

Організаційної структури та Штатного розпису 

ГУ ДПС  

 

Організаційно-

розпорядче 

управління, 

управління 

інфраструктури 

та 

бухгалтерського 

обліку, 

структурні 

підрозділи 

Протягом 

півріччя 

На виконання вимог пункту 4 наказу ДПС 

від 04.02.2022 № 91 «Про введення в дію 

структур територіальних органів ДПС та 

затвердження Методичних рекомендацій щодо 

побудови організаційних структур територіальних 

органів ДПС», наказу ДПС від 12.11.2020 № 644 

«Про затвердження чисельності працівників 

територіальних органів ДПС», зі змінами, та 

враховуючи вимоги наказу ДПС від 16.02.2022 

№ 193-о «Про покладання виконання обов’язків 

на Німого О.С.», направлено на затвердження  

Організаційну структуру ГУ ДПС (лист 

ГУ ДПС від 11.02.2022 № 1230/8/20-40-01-01-08), 

уточнену Організаційну структуру ГУ ДПС 

(листи ГУ ДПС від 22.02.2022                  

№ 1497/8/20-40-01-01-08 та від 26.04.2022 

№ 1576/8/20-40-01). 

Організаційна структура затверджена в. о. 

Голови ДПС 29.04.2022. 

У термін, встановлений ДПС, відповідно до 

затвердженої структури ГУ ДПС (15.12.2020) зі 

змінами, внесеними Переліком змін № 1 до 

Організаційної структури ГУ ДПС, затвердженої 

19.03.2021, направлено Штатний розпис на 2022 

рік до ДПС (лист від 13.01.2022               

№ 308/8/20-40-10-03-02); і відповідно до проєкту 

Організаційної структури ГУ ДПС листами 

від 11.02.2022 № 1208/8/20-40-10-03-02 та 

від 03.05.2022 № 1582/8/20-40-10 направлено до 

ДПС Штатний розпис на 2022 рік 

7.4 Організаційне забезпечення проведення засідань 

нарад ГУ ДПС, заслуховувань керівництва ГУ ДПС 

тощо. Підготовка відповідних інформаційно-

аналітичних матеріалів, протоколів та розпорядчих 

документів і контроль за їх виконанням 

Організаційно-

розпорядче 

управління, 

структурні 

підрозділи 

Протягом 

півріччя  

Для забезпечення проведення апаратних, 

оперативних нарад ГУ ДПС до кожного засідання 

якісно та в установлені терміни підготовлено 

інформаційно-аналітичні матеріали щодо 

фактичного та очікуваного рівня виконання 
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 доведених завдань з мобілізації платежів до 

бюджетів усіх рівнів у розрізі платежів, 

результатів відпрацювання підприємств 

«ризикових» категорій та резервів збільшення 

надходжень податків і зборів тощо. 

У першому півріччі 2022 року проведено 

3 оперативних наради ГУ ДПС 

7.5 Здійснення системного дистанційного 

автоматизованого контролю за виконанням 

структурними підрозділами ГУ ДПС доручень, 

розпоряджень та наказів ДПС і ГУ ДПС, доручень 

керівництва ГУ ДПС до документів вхідної 

кореспонденції, протокольних доручень, наданих на 

нарадах, заслуховуваннях та засіданнях колегій 

ДПС, а також на нарадах і заслуховуваннях ГУ ДПС 

тощо 

 

Організаційно-

розпорядче 

управління, 

структурні 

підрозділи 

Протягом 

півріччя  

Управлінням в системі AIC «Управління 

документами» здійснюється автоматизований 

дистанційний контроль за виконанням 

структурними підрозділами ГУ ДПС доручень 

ДПС та ГУ ДПС. 

Протягом першого півріччя 2022 року 

підлягало виконанню 5832 контрольних завдання, 

виконано 5205, залишається на контролі – 

627 документів (у зв’язку з вимушеним простоєм 

у роботі через воєнний стан). 

Забезпечено контроль за виконанням 

структурними підрозділами контрольних завдань 

у системі (AIC «Управління документами») рівня 

ДПС – по 500 контрольних картках 

7.6 Реєстрація розпорядчих документів в АІС 

«Управління документами» (накази, розпорядження 

з основних питань діяльності та адміністративно-

господарських питань та доручень) 

 

Організаційно-

розпорядче 

управління 

Протягом 

півріччя  

Протягом першого півріччя 2022 року в 

ГУ ДПС зареєстровано розпорядчих документів  

1228, з яких наказів з питань контрольно-

перевірочної роботи – 1143, з основної діяльності 

– 63, з адміністративно-господарських питань – 5, 

розпоряджень ГУ ДПС – 11, доручень  начальника 

ГУ ДПС – 3, доручень до доповідних  записок – 59 

7.7 Приймання, реєстрація, обробка вхідної 

кореспонденції в АІС «Управління документами», 

постановка на автоматизований контроль у системі 

електронного документообігу завдань до вхідної 

кореспонденції.  

Організація документаційного забезпечення 

діяльності ГУ ДПС, встановлення єдиного порядку 

документування управлінської інформації і роботи з 

Організаційно-

розпорядче 

управління 

Протягом 

півріччя  

Забезпечено приймання, реєстрацію, обробку 

вхідної кореспонденції (54304 документи) та 

постановку на автоматизований контроль та 

реєстрацію, обробку. відправлення вихідної 

кореспонденції (27050) в АІС «Управління 

документами». 

На виконання вимог наказу ДПС 

від 22.11.2019 № 175 «Про проведення перевірки 
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документами із застосуванням сучасних 

автоматизованих систем, методичне керівництво і 

контроль за дотриманням установленого порядку 

роботи з документами в структурних підрозділах 

ГУ ДПС 

Перевірка наявності та фізичного стану 

документів, справ, видань, електронних носіїв 

інформації з грифом «Для службового 

користування» 

 

наявності та стану документів і справ з грифом 

для службового користування» в редакції наказу 

ДПС № 150, наказу ГУ ДПС від 16.10.2020 

№ 3917 «Про проведення перевірки наявності та 

стану документів і справ з грифом «Для 

службового користування» зі змінами, здійснено 

перевірку наявності та фізичного стану 

документів, справ, видань, електронних носіїв 

інформації з грифом «Для службового 

користування» за 2021 рік.  

Складено акти про перевірку наявності та 

стану документів і справ з грифом для службового 

користування» та надано на розгляд постійної 

комісії з питань проведення перевірки наявності 

документів з грифом «Для службового 

користування».  

У зв`язку з введенням в Україні воєнного 

стану, відповідно до Указу Президента України 

від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 24.02.2022 року № 2102-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

введення воєнного стану в Україні»», Указу 

Президента України від 14 березня 2022 року 

№ 133/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 15.03.2022 року № 2119-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження дії воєнного стану в Україні»», 

Указу Президента України від 18.04.2022 

№ 259/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 21.04.2022 № 2212-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в 

Україні»», Указу Президента України 
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від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 22.05.2022 

№ 2263-ІХ «Про затвердження Указу Президента 

України «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні» та відповідно до п.11 положень 

про територіальні органи ДПС», затвердженого 

наказом ДПС від 12.11.2020 № 641 «Про 

затвердження положень про територіальні органи 

ДПС» (зі змінами), наказу ДПС від 24.02.2022 

№ 243-о і наказу ГУ ДПС від 15.04.2022 № 15-о/вс 

«Про встановлення простою та запровадження 

дистанційної роботи в Головному управління ДПС 

у Харківській області» встановлено простій в 

роботі ГУ ДПС, тому акт ГУ ДПС про перевірку 

наявності та стану документів і справ з грифом 

для службового користування» буде складено та 

надано на затвердження керівнику після виходу 

працівників із простою 

7.8 Забезпечення контролю за своєчасністю і 

повнотою виконання доручень до звернень 

громадян та запитів на публічну інформацію.  

Надання оцінки повноти і своєчасності їх 

виконання     

 

Організаційно-

розпорядче 

управління 

Протягом 

півріччя  

Протягом першого півріччя 2022 року 

забезпечено постійний контроль за своєчасністю і 

повнотою виконання доручень до звернень 

громадян та запитів на публічну інформацію, з 

урахуванням Указу Президента України 

від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 24.02.2022 року № 2102-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

введення воєнного стану в Україні»», Указу 

Президента України від 14 березня 2022 року 

№ 133/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 15.03.2022 року № 2119-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження дії воєнного стану в Україні»», 

Указу Президента України від 18.04.2022 
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№ 259/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 21.04.2022 № 2212-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в 

Україні»», Указу Президента України 

від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 22.05.2022 

№ 2263-ІХ «Про затвердження Указу Президента 

України «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні» та відповідно до п.11 положень 

про територіальні органи ДПС», затвердженого 

наказом ДПС від 12.11.2020 № 641 «Про 

затвердження положень про територіальні органи 

ДПС» (зі змінами), наказу ДПС від 24.02.2022 

№ 243-о і наказу ГУ ДПС від 15.04.2022 № 15-о/вс 

«Про встановлення простою та запровадження 

дистанційної роботи в Головному управління ДПС 

у Харківській області». 

У разі виявлення порушень, інформація 

доводиться до відома керівництва ГУ ДПС із 

пропозиціями щодо вжиття відповідних заходів 

реагування 

7.9 Здійснення оцінки рівня виконавської дисципліни 

в ГУ ДПС та інформування керівництва ГУ ДПС 

щодо її результатів з відповідними пропозиціями 

Організаційно-

розпорядче 

управління 

Протягом 

півріччя 

У зв`язку з введенням в Україні воєнного 

стану, відповідно до Указу Президента України 

від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 24.02.2022 року № 2102-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

введення воєнного стану в Україні»», Указу 

Президента України від 14 березня 2022 року 

№ 133/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 15.03.2022 року № 2119-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 
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продовження дії воєнного стану в Україні»», 

Указу Президента України від 18.04.2022 

№ 259/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 21.04.2022 № 2212-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в 

Україні»», Указу Президента України 

від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 22.05.2022 

№ 2263-ІХ «Про затвердження Указу Президента 

України «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні» та відповідно до п.11 положень 

про територіальні органи ДПС», затвердженого 

наказом ДПС від 12.11.2020 № 641 «Про 

затвердження положень про територіальні органи 

ДПС» (зі змінами), наказу ДПС від 24.02.2022 

№ 243-о і наказу ГУ ДПС від 15.04.2022 № 15-о/вс 

«Про встановлення простою та запровадження 

дистанційної роботи в Головному управління ДПС 

у Харківській області» встановлено простій в 

роботі ГУ ДПС та здійснено системну оцінку 

рівня виконавської дисципліни у структурних 

підрозділах ГУ ДПС щомісячно. За результатами 

роботи аналізу складено 1 доповідна записка, з 

пропозиціями щодо вжиття заходів впливу до 

керівників структурних підрозділів, якими 

допущені порушення термінів виконання 

контрольних завдань та прийнято відповідні 

управлінські рішення згідно з дорученнями до 

доповідних записок 

7.10 Забезпечення координації здійснення 

внутрішнього контролю в ГУ ДПС відповідно до 

Основних засад здійснення внутрішнього контролю 

розпорядниками бюджетних коштів, затверджених 

Організаційно-

розпорядче 

управління 

 

Протягом 

півріччя  

Протягом першого півріччя 2022 року 

забезпечено координацію роботи структурних 

підрозділів ГУ ДПС з питань організації та 

здійснення внутрішнього контролю. 
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постановою Кабінету Міністрів України                   

від 12 грудня 2018 року № 1062 (зі змінами), та 

інших актів законодавства, що регулюють питання, 

пов’язані з функціонуванням ГУ ДПС 

Забезпечено удосконалення загальних 

організаційно-нормативних засад здійснення 

внутрішнього контролю в ГУ ДПС – розроблено 

Порядок організації та здійснення внутрішнього 

контролю в ГУ ДПС та Порядок управління 

функціями в ГУ ДПС, які затверджені наказом 

ГУ ДПС від 27.01.2022 № 17 «Про деякі питання 

організації внутрішнього контролю в Головному 

управлінні ДПС у Харківській області». 

Складено Зведений перелік (реєстр) 

ідентифікованих ризиків на I квартал 2022 року, в 

якому відображені результати перегляду 

ідентифікованих та оцінених ризиків 

структурними підрозділами ГУ ДПС. 

Затверджений керівником ГУ ДПС перелік 

ідентифікованих ризиків направлено для вжиття 

заходів контролю до структурних підрозділів 

ГУ ДПС. 

З метою забезпечення здійснення 

внутрішнього контролю в ГУ ДПС, складено План 

з реалізації заходів контролю щодо 

ідентифікованих ризиків у ГУ ДПС на I квартал 

2022 року, затверджений наказом ГУ ДПС 

від 27.02.2022 року № 19, в якому відображені 

заходи контролю щодо ідентифікованих ризиків, 

які оцінено як високі, терміни їх виконання, 

відповідальні виконавці та очікуваний результат 

від впровадження заходів контролю. 

З метою прийняття керівником ГУ ДПС 

відповідних управлінських рішень складено 

доповідну записку щодо стану організації та 

здійснення внутрішнього контролю в ГУ ДПС в 

2021 році (від 08.02.2022 року № 33/20-40-01-03-

08) з пропозиціями щодо удосконалення стану 

функціонування внутрішнього контролю в 

ГУ ДПС у 2022 році; підготовлено узагальнений 
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звіт про виконання Плану з реалізації заходів 

контролю та моніторингу впровадження їх 

результатів у ГУ ДПС за IV квартал 2021 року, у 

якому відображено результати вжитих заходів 

контрою (способів реагування)  структурними 

підрозділами ГУ ДПС щодо ідентифікованих та 

оцінених ризиків. 

З метою координації діяльності структурних 

підрозділів ГУ ДПС щодо організації та 

здійснення внутрішнього контролю та надання 

практичної допомоги з цих питань, впродовж 

першого півріччя 2022 року підготовлено та 

направлено до структурних підрозділів ГУ ДПС 4  

службових листи; 15.02.2022 року на 

виконання Тематичного плану проведення 

внутрішніх навчань державних службовців 

ГУ ДПС у системі професійного навчання без 

відриву від роботи на 2022 рік, затвердженого 

наказом ГУ ДПС від 16.12.2021 № 711, проведено 

навчання з працівниками структурних підрозділів 

ГУ ДПС з питань організації та проведення 

внутрішнього контролю, ефективного управління 

ризиками 

7.11 Здійснення заходів щодо формування, зберігання 

та використання фонду архівних документів. 

Проведення експертизи цінності документів в архіві 

ГУ ДПС, відбір справ, що підлягають знищенню у 

зв`язку із закінченням строків зберігання та 

складання акта про вилучення для знищення 

документів, не внесених до Національного архівного 

фонду (НАФ), та знищення документів 

Організаційно-

розпорядче 

управління 

Протягом 

півріччя  

Здійснено комплекс заходів щодо формування, 

зберігання та використання фонду архівних 

документів. Проведено експертизи цінності 

документів в архіві ГУ ДПС, відбір справ, що 

підлягають знищенню у зв`язку із закінченням 

строків зберігання та складено акт про вилучення 

для знищення документів, не внесених до 

Національного архівного фонду (НАФ), та 

знищення документів 

7.12 Здійснення відомчого контролю за додержанням 

вимог законодавства, інших заходів контролю щодо 

стану організації роботи, виконання покладених 

завдань і функцій 

Відділ 

відомчого 

контролю 

Протягом 

півріччя  

У І кварталі 2022 року проведено 3 перевірки 

(2 планові та 1 позапланову перевірку) з окремих 

питань організації роботи структурних підрозділів 

ГУ ДПС та виконання покладених завдань і 
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функцій, а саме: 

планова перевірка стану організації роботи 

Центрального відділу податків і зборів з фізичних 

осіб та проведення камеральних перевірок 

управління податкового адміністрування фізичних 

осіб ГУ ДПС з питань адміністрування податку на 

нерухоме майно відмінне від земельної ділянки по 

фізичним особам у 2020 та 2021 роках тощо                     

(акт від 09.02.2022 № 1/20-40-02-05); 

планова перевірка стану організації роботи 

Київського відділу податків і зборів з фізичних 

осіб та проведення камеральних перевірок 

управління податкового адміністрування фізичних 

осіб ГУ ДПС з питань адміністрування земельного 

податку з фізичних осіб та орендної плати з 

фізичних осіб у 2019 – 2021 роках тощо (акт 

від 18.02.2022 № 2/20-40-02-05); 

на виконання розпорядження ГУ ДПС 

від 17.02.2022 № 11-р проведена  позапланова 

тематична перевірка по фактах, викладених у 

листі Офісу Генерального прокурора 

від 29.01.2022 № 31/2/2-8411ВИХ-2231/2-43914-20 

з питань зупинення / реєстрації податкової 

накладної від 21.04.2020 № 1 в Єдиному реєстрі 

податкових накладних Товариством з обмеженою 

відповідальністю «РОЯЛ СПІРІТ» (код ЄДРПОУ 

42529267)   

За наслідками проведених перевірок прийняті 

управлінські рішення щодо забезпечення належної 

організації роботи та контролю за 

відпрацюванням встановлених порушень, 

недопущення їх у подальшій службовій 

діяльності.  

Досліджено факти, викладені у 3 скаргах 

(заявах), частково підтверджено факти по одній 

скарзі. За дорученням Департаменту забезпечення  
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відомчого контролю ДПС досліджено відомості, 

викладені у 5 скаргах (заявах), які надійшли на  

розгляд  до ДПС. 

За результатами перевірки відомостей, 

викладених у скаргах (заявах) головного 

бухгалтера ТОВ «ФМ ХЛАДОПРОМ» 

Шевченко С.Б., громадянки Виноградової Н.В., 

вжито заходів реагування (зменшено розмір 

премії) до 4 посадових осіб, з вини яких допущені 

порушення нормативно- правових актів. 

У зв'язку із введенням на території України 

воєнного стану відповідно до Указу Президента 

України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 24.02.2022 

року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу 

Президента України «Про введення воєнного 

стану в Україні»», Указу Президента України 

від 14 березня 2022 року № 133/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України 

від 15.03.2022 року № 2119-ІХ «Про затвердження 

Указу Президента України «Про продовження дії 

воєнного стану в Україні»», Указу Президента 

України  від 18.04.2022 № 259/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 21.04.2022 

№ 2212-ІХ «Про затвердження Указу Президента 

України «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні»», Указу Президента України                

від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 22.05.2022 

№ 2263-ІХ «Про затвердження Указу Президента 

України «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні»» та встановленням простою в 
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роботі ГУ ДПС згідно з наказом ДПС 

від 24.02.2022 № 243-о «Про встановлення 

простою у роботі Державної податкової служби 

України та її територіальних органах», наказом 

ГУ ДПС від 15.04.2022 №15-0/ВС «Про 

встановлення простою та запровадження 

дистанційної роботи в Головному управлінні ДПС 

у Харківській області», та враховуючи наказ ДПС 

від 28.03.2022 № 173 «Про забезпечення 

безперебійної роботи територіальних органів 

ДПС» (зі змінами), у період з 24.02.2022 по 

червень 2022 року структурними підрозділами 

ГУ ДПС повноваження, передбачені положеннями 

про управління не виконувались, контроль за 

додержанням вимог законодавства, інших заходів 

контролю щодо стану організації роботи, 

виконання покладених завдань і функцій не 

здійснювався 

7.13 Забезпечення моніторингу за виконанням 

структурними підрозділами ГУ ДПС плану заходів 

по усуненню недоліків та порушень за результатами 

перевірок 

Відділ 

відомчого 

контролю 

Протягом 

півріччя  

У зв`язку з введенням в Україні воєнного 

стану, відповідно до Указу Президента України 

від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 24.02.2022 року № 2102-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

введення воєнного стану в Україні»», Указу 

Президента України від 14 березня 2022 року 

№ 133/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 15.03.2022 року № 2119-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження дії воєнного стану в Україні»», 

Указу Президента України від 18.04.2022 

№ 259/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 21.04.2022 № 2212-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 
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продовження строку дії воєнного стану в 

Україні»», Указу Президента України 

від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 22.05.2022 

№ 2263-ІХ «Про затвердження Указу Президента 

України «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні» та відповідно до п.11 положень 

про територіальні органи ДПС», затвердженого 

наказом ДПС від 12.11.2020 № 641 «Про 

затвердження положень про територіальні органи 

ДПС» (зі змінами), наказу ДПС від 24.02.2022 

№ 243-о і наказу ГУ ДПС від 15.04.2022 № 15-о/вс 

«Про встановлення простою та запровадження 

дистанційної роботи в Головному управління ДПС 

у Харківській області» встановлено простій в 

роботі ГУ ДПС. У період з 24.02.2022 по червень 

2022 року структурними підрозділами ГУ ДПС 

повноваження, передбачені положеннями про 

управління не виконувались, моніторинг не 

здійснювався. 

За результатами проведеного моніторингу 

виконанням структурними підрозділами ГУ ДПС 

доручень начальника ГУ ДПС до доповідних 

записок відділу  відомчого контролю за 

результатами проведених перевірок щодо 

відпрацювання виявлених імовірних резервів  

надходження платежів до бюджету станом на 

30.06.2022 відпрацьовано 7,6 млн грн (або 

50,3 відсотки), до бюджету надійшло – 

1,3 млн. гривень. 

7.14 Забезпечення організації супроводження 

діяльності Дисциплінарної комісії з розгляду 

дисциплінарних справ ГУ ДПС  

Організаційно-

розпорядче 

управління, 

структурні 

підрозділи 

Протягом 

півріччя  

Протягом першого півріччя 2022 року 

відповідно до Порядку здійснення 

дисциплінарного провадження у Головному 

управлінні ДПС у Харківській області, 

затвердженого наказом ГУ ДПС від 11.02.2021 
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№ 268 порушено дисциплінарне провадження 

стосовно 1 працівника ГУ ДПС; здійснено розгляд 

дисциплінарних справ (з урахуванням порушених 

справ в минулому році) стосовно 3 працівників 

ГУ ДПС. 

Забезпечено організаційне супроводження 

проведення засідань дисциплінарних комісій: 

формування порядку денного засідань; 

інформування членів дисциплінарних комісій 

щодо проведення засідання; підготовка запрошень 

на засідання дисциплінарних комісій державних 

службовців, стосовно яких здійснюється 

дисциплінарне провадження, для надання 

особистих пояснень. 

Підготовлено 10 протоколів засідань 

дисциплінарних комісій; за результатами розгляду 

дисциплінарних справ підготовлено та направлено 

керівнику ГУ ДПС 3 подання стосовно 

працівників ГУ ДПС для прийняття відповідних 

управлінських рішень 

 

Розділ 8. Організація правової роботи 

 

8.1 Організація правової роботи, спрямованої на 

правильне застосування, неухильне дотримання 

вимог законодавства, інших нормативно-правових 

актів у ході здійснення діяльності ГУ ДПС 

 

Управління 

супроводження 

судових справ, 

юридичне 

управління 

Протягом 

півріччя  

Протягом першого півріччя 2022 року 

надавалась правова допомога фахівцям 

структурних підрозділів ГУ ДПС, а також 

розяснення щодо застосування норм податкового 

законодавства (на структурні підрозділи ГУ ДПС 

направлені 33 службові листи). 

Надано правову оцінку 467 проєктам актів 

перевірок платників податків (планові, 

позапланові перевіврки та самозайняті особи – 

фізичні особи – платники податків). 

З метою надання практичної допомоги, 

протягом першого півіріччя 2022 року на адресу 

структурних підрозділів ГУ ДПС направлено 
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314 службових листів 

8.2 Забезпечення супроводження справ у судах 

податкових спорів, у т. ч. здійснення захисту 

донарахованих сум податків і зборів у судовому 

порядку. 

Здійснення заходів, направлених на забезпечення 

надходження коштів за результатами претензійно-

позовної роботи  

Управління 

супроводження 

судових справ 

Протягом 

півріччя  

Забезпечено супроводження  у судах 

податкових спорів та захист донарахованих сум.    

Направлені до структурних підрозділів 

ГУ ДПС 233 службові листи про набрання 

законної сили рішень суду (службові листи 

від 14.01.2022 № 199/20-40-20-07-10, 

від 21.02.2022 № 1229/20-40-20-07-10 та інші), про 

винесення за відповідний тиждень судових рішень 

на користь Держави (службові листи 

від 06.01.2022 № 45/20-40-20-07-10, від 10.01.2022           

№ 112/20-40-20-07-10, від 17.012022          

№ 245/20-40-20-07-10, від 31.01.2022       

№ 653/20-40-20-07-10, від 07.02.2022         

№831/20-40-20-07-10 та інші.  

Надавалась відповідна звітна інформація до 

ДПС (лист від 28.01.2022 № 742/8/20-40-20-07-06, 

від 31.01.2022 № 783/8/20-40-20-07-06) 

8.3 Узагальнення практики застосування податкового 

законодавства за результатами розгляду податкових 

спорів у судових інстанціях  

 

Управління 

супроводження 

судових справ, 

юридичне 

управління 

Протягом 

півріччя  

До ДПС надається узагальнення практики 

застосування податкового законодаваства за 

результатми розгляду податкових спорів у судах 

та причини винесення судових рівшень не на 

користь ГУ ДПС (листи від 14.01.2022 

№ 345/8/20-40-20-07-06, від 14.01.2022 

№ 338/8/20-40-20-07-06, від 21.01.2022 

№ 526/8/20-40-20-07-06, від 26.01.2022 

№ 644/8/20-40-20-07-06, від 31.01.2022 

№ 779/8/20-40-20-07-06, від 31.01.2022 

№ 780/8/20-40-20-07-06, від 31.01.2022 

№ 784/8/20-40-20-07-06, від 04.02.2022 

№ 999/8/20-40-20-06-07, від 09.02.2022 

№ 1105/8/20-40-20-07-06, від 11.02.2022 

№ 1242/8/20-40-20-07-06, від 22.06.2022 

№ 1735/8/20-40-20-07-06 та інші) 

До стуктурних підрозділів надається 

узагальнення практики застосування  
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законодавства з трудових правовідносин, відносин 

у сфері публічної служби, стягнення коштів за 

господарськими договорами тощо (листи 

від 04.01.2022 № 2/20-40-05-02-12; від 18.02.2022 

№ 228/20-40-05-02-12; від 23.02.2022        

№ 254/20-40-05-02-12) 

8.4  Забезпечення своєчасного та обґрунтованого 

надання висновків з порушених у скаргах  

платників податків питань та здійснення аналізу 

результатів розгляду скарг.  

Забезпечення перевірки на відповідність 

законодавству проєктів індивідуальних податкових 

консультацій на запити платників податків 

Управління 

супроводження 

судових справ 

Протягом 

півріччя  

Забезпечено своєчасне та обґрунтоване 

надання висновків з порушених у скаргах 

платників податків питань та здійснений аналіз 

результатів розгляду скарг (надано                           

106 висновків) 

8.5. Надання правової оцінки проєктам розпорядчих 

документів (наказам, розпорядженням), договорам 

(додатковим угодам)  

Юридичне 

управління 

Протягом 

півріччя  

 

Забезпечено проведення перевірки на 

відповідність чинному законодавству проєктів: 

організаційно-розпорядчих документів: 

11 розпоряджень, 1206 накази; 128 господарських 

договорів (додаткових угод), а також 

здійснювалось їх погодження 

8.6 Забезпечення супроводження судових спорів із 

загальних питань 

Юридичне 

управління 

Протягом 

півріччя  

Здійснено супроводження судових справ із 

загальних питань, а саме, з відносин публічної 

служби, трудових спорів; стягнення коштів за 

господарськими договорами; зобов'язання 

включити до ліквідаційного балансу кредиторські 

вимоги; визнання протиправною бездіяльність та 

зобов'язання перерахувати та виплатити грошову 

компенсацію за невикористані відпустки при 

звільненні; скасування рішення про відмову у 

виплаті разової грошової допомоги; стягнення 

моральної та матеріальної шкоди; стягнення 

безпідставно набутих сум заробітної плати; 

встановлення юридичного факту; визнання 

недійсним договору відчуження та застосування 

наслідків недійсності договорів шляхом 

повернення майна; визнання бездіяльності 

протиправною щодо відмови у прийманні-
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передаванні безхазяйного майна; розірвання 

договору оренди земельної ділянки; скасування 

реєстраційної дії; забов’язання проставити 

відмітку у паспорті; зняття майна з під арешту 

тощо 

 

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

 

9.1 Організація роботи щодо укомплектування 

структурних підрозділів ГУ ДПС працівниками, які 

відповідають вимогам посади за кваліфікацією та 

володіють необхідними компетенціями, та 

призначення їх  згідно із законами України «Про 

державну службу», «Про запобігання корупції» та 

«Про очищення влади»    

Управління 

кадрового 

забезпечення та 

розвитку 

персоналу 

Протягом 

півріччя  

За перше півріччя 2022 року до ГУ ДПС за 

результатами оголошеного конкурсу 14.01.2022, 

переможців якого було визначено 01.02.2022, на 

посади категорії «В» призначено 6 осіб, звільнено 

26 осіб, з яких 2 у порядку переведення 

9.2 Забезпечення формування позитивного іміджу та 

престижності роботи в ГУ ДПС, організація процесу 

адаптації новопризначених працівників  

Управління 

кадрового 

забезпечення та 

розвитку 

персоналу, 

структурні 

підрозділи 

Протягом 

півріччя  

Звільнених осіб зі стажем роботи в податкових 

органах до шести місяців не має 

9.3  Забезпечення моніторингу виконання завдань, 

ключових показників результативності, ефективності 

та якості службової діяльності державних 

службовців ГУ ДПС, які займають посади державної 

служби категорії «Б» та «В» 

Управління 

кадрового 

забезпечення та 

розвитку 

персоналу, 

структурні 

підрозділи 

Протягом 

півріччя  

За результатами аналізу виконання завдань, 

ключових показників результативності, 

ефективності та якості службової діяльності 

державних службовців ГУ ДПС було забезпечено 

командна робота керівників самостійних 

структурних  підрозділів, а виконання завдань 

забезпечило внесок кожного структурного 

підрозділу у досягнення стратегічних цілей та 

загального результату роботи ГУ ДПС. 

Надано консультативно-методологічнe 

допомогe суб’єктам моніторингу. 

9.4 Підготовка відповідних матеріалів у межах 

проведення перевірок згідно з вимогами Закону 

України від 16 вересня 2014 року № 1682-ІІV «Про 

Управління 

кадрового 

забезпечення та 

Протягом 

півріччя  

Протягом першого півріччя 2022 року всі 

розпочаті  перевірки, передбачені Законом 

України «Про очищення влади» закінчено 
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очищення влади» розвитку 

персоналу 

9.5 Організація та контроль за підвищенням рівня 

професійної компетентності працівників 

структурних підрозділів ГУ ДПС 

Управління 

кадрового 

забезпечення та 

розвитку 

персоналу 

Протягом 

півріччя  

Відповідно до Графіку проведення 

дистанційного навчання  всі заплановані 

працівники на 100 відс. підвищили кваліфікацію.  

В структурних підрозділах проведено 

навчання без відриву від роботи. Працівники 

структурних підрозділів ГУ ДПС систематично 

підвищують кваліфікацію дистанційно за 

допомогою Інтернет платформ 

9.6 Участь у виконанні заходів Антикорупційної 

програми на 2020–2022 роки 

Управління з 

питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

Протягом 

півріччя 

Забезпечено підвищення рівня правової 

обізнаності працівників ГУ ДПС; з метою 

проведення оцінки корупційних ризиків 

забезпечено включення працівників управління до 

складу комісій та робочих груп ГУ ДПС; 

управлінням систематично проводяться додаткові 

заходи контролю за дотриманням посадовими 

особами ГУ ДПС вимог антикорупційного 

законодавства; на виконання вимог наказу ДПС 

від 19.10.2020 № 575 «Про затвердження 

Антикорупційної програми Державної податкової 

служби України на 2020–2022 роки» направлено 

звіти про виконання антикорупційної програми за 

визначеними напрямками робот 

 

9.7 Здійснення заходів з контролю за дотриманням 

вимог антикорупційного законодавства 

Управління з 

питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

Протягом 

півріччя 

Забезпечено розгляд 38 повідомлень від 

юридичних та фізичних осіб стосовно можливих 

порушень антикорупційного законодавства з боку 

посадових осіб ГУ ДПС, за результатами 

перевірок яких 5 матеріалів направлено до 

спеціально уповноважених суб’єктів у сфері 

протидії корупції або відповідних правоохоронних 

органів. За 1 направленим матеріалом розпочато 

кримінальне провадження за ознаками 

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 

1 ст. 366-2 ККУ. Також встановлено 1 порушення 
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працівником ГУ ДПС вимог Закону України «Про 

запобігання корупції» в частині неповідомлення 

працівником свого безпосереднього керівника про 

наявність потенційного конфлікту інтересів у 

строки, встановлені Законом України «Про 

запобігання корупції, за результатами якого 

працівника притягнуто до дисциплінарної 

відповідальності у вигляді – догана. Додатково 

виявлено та направлено до спеціально 

уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції 

або відповідних правоохоронних органів 

2 матеріали щодо можливих фактів 

колабораційної діяльності працівників ГУ ДПС 

для проведення перевірки цих фактів та вжиття 

відповідних заходів реагування. 

З метою підготовки до подання у 2022 році 

працівниками ГУ ДПС декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування, а також 

повідомлень про суттєві зміні в майновому стані 

та повідомлень про відкриття валютних рахунків в 

установах банків-нерезидентів, управлінням 

забезпечено опублікування матеріалів з питань 

декларування: 

       16 на субсайті «Територіальні органи ДПС»; 

       16 у соціальній мережі Facebook. 

Із працівниками ГУ ДПС проведено 3 навчальні 

заходи з роз’яснення питань декларування та 

подання повідомлень про суттєві зміні в 

майновому стані та повідомлень про відкриття 

валютних рахунків в установах банків-

нерезидентів. Для окремих працівників, а також 

структурних підрозділів ГУ ДПС вжито 

1990 заходів із надання методичної та 

консультаційної допомоги 
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9.8 Організація роботи з питання виконання функції і 

процедури з перевірки фактів своєчасного подання 

працівниками ГУ ДПС протягом першого півріччя 

2022 року декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування за типом «кандидата на посаду», 

«перед звільненням» та «щорічна»  і проведення 

заходів з подання у 2022 році працівниками ГУ ДПС 

декларацій осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування за 

2021 рік за типом «щорічна» та звільненими у 

2021 році працівниками за типом «після звільнення» 

Управління з 

питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

 

Протягом 

півріччя 

Розроблено та впроваджено у діяльність 

ГУ ДПС наказ від 10.02.2022 № 31 «Про 

забезпечення декларування в Головному 

управління ДПС у Харківській області за 

2021 рік». 

У зв`язку з введенням в Україні воєнного 

стану, відповідно до Указу Президента України 

від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 24.02.2022 року № 2102-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

введення воєнного стану в Україні»», Указу 

Президента України від 14 березня 2022 року 

№ 133/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 15.03.2022 року № 2119-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження дії воєнного стану в Україні»», 

Указу Президента України від 18.04.2022 

№ 259/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 21.04.2022 № 2212-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в 

Україні»», Указу Президента України 

від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 22.05.2022 

№ 2263-ІХ «Про затвердження Указу Президента 

України «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні» та відповідно до п.11 положень 

про територіальні органи ДПС», затвердженого 

наказом ДПС від 12.11.2020 № 641 «Про 

затвердження положень про територіальні органи 

ДПС» (зі змінами), наказу ДПС від 24.02.2022 

№ 243-о, з урахуванням вимог Закону України 
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від 03 березня 2022 року № 2115-ІХ «Про захист 

інтересів суб’єктів подання звітності та інших 

документів у період дії воєнного стану» та 

положень статті 253, частини 3 статті 

254 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 

року № 435-ІV (зі змінами) граничну дату подання 

декларацій осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування за 

будь-яким типом відтерміновано на строк до 

00 годин 00 хвилин відповідного числа третього 

місяця від дня, наступного за днем припинення чи 

скасування воєнного стану, а у випадку, якщо 

особа не має фізичної можливості протягом 

зазначеного строку подати декларацію у зв’язку із 

безпосередніми наслідками їх участі у бойових 

діях – до 00 годин 00 хвилин відповідного числа 

наступного місяця з дня, наступного за днем 

закінчення наслідків, які унеможливлювали її 

подання. На підставі вищеозначеного розроблено 

та впроваджено у діяльність ГУ ДПС наказ 

від 18.05.2022 № 58 «Про внесення змін до наказу 

ГУ ДПС від 10.02.2022 року № 31 «Про 

забезпечення декларування в Головному 

управлінні ДПС у Харківській області за 

2021 рік», яким враховано зазначені законодавчі 

зміни до процесу подання декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування з огляду на що 

організація роботи з питання виконання функції і 

процедури з перевірки фактів своєчасного 

подання працівниками ГУ ДПС декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування за будь-яким 

типом, триває та її подовжено на визначений у 

законодавстві строк 

 



 
 

95 

 

Розділ 10. Організація фінансової діяльності. Матеріально-технічний розвиток 

 

10.1 Забезпечення ефективного і цільового 

використання бюджетних коштів 

 

Управління 

інфраструктури 

та 

бухгалтерського 

обліку  

Протягом 

півріччя  

Забезпечено ефективне і цільове використання 

бюджетних коштів згідно вимог законодавства, 

дотримано вимоги Заходів щодо суворого 

дотримання фінансово-бюджетної дисципліни та 

економного, раціонального і ефективного 

використання бюджетних коштів органів ДПС, 

установ та організацій, що належать до сфери 

управління ДПС, затверджених наказами ДПС 

від 22.10.2019  № 133, зі змінами, та від 30.06.2022 

№ 377 

10.2 Організація планово-фінансової роботи в 

ГУ ДПС, контролю за використанням фінансових і 

матеріальних ресурсів, забезпечення організації 

бухгалтерського обліку 

Управління 

інфраструктури 

та 

бухгалтерського 

обліку 

Протягом 

півріччя  

Планування доходів та видатків здійснюється 

системно за допомогою програмного забезпечення 

по формуванню і виконанню кошторисів доходів 

та видатків. 

На виконання порядку складання зведеної 

заявки на відкриття коштів, щомісячно станом на 

1 та 15 число місяця надається ДПС заявка на 

фінансування ГУ ДПС. 

Під час дії воєнного стану в Україні 

забезпечено комунікацію з ДПС та Казначейською 

службою України щодо змін кошторисних 

призначень та використання бюджетних коштів. 

Забезпечено контроль за фінансово-

господарською діяльністю, кошторисною 

дисципліною, збереженням і цільовим 

використанням коштів.  

Безперервно здійснювався моніторинг і 

суворий контроль за відповідністю бюджетних 

зобов’язань затвердженим кошторисним 

призначенням при укладанні угод з метою 

недопущення зростання дебіторської та 

кредиторської заборгованості та відповідності 

напрямків використання коштів запланованим у 
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кошторисі видаткам 

10.3 Здійснення прогнозування та планування видатків 

на матеріально-технічне забезпечення і розвиток 

діяльності ГУ ДПС  

Управління 

інфраструктури 

та 

бухгалтерського 

обліку 

Протягом 

півріччя  

На підставі прийнятого керівником рішення за 

результатами розгляду 3 доповідних записок від 

структурних підрозділів ГУ ДПС щодо внесення 

змін до кошторису на 2022 рік за напрямками 

видатків, управлінням підготовлено 3 Зміни до 

розрахунку до кошторису на 2022 рік, які 

затверджено начальником ГУ ДПС 

(від 27.01.2022, 16.06.2022). 

На виконання контрольних завдань ДПС та за 

ініціативою ГУ ДПС направлено на розгляд 

пропозиції щодо внесення змін до кошторису 

(листи ГУ ДПС від 25.01.2022                   

№ 610/8/20-40-10-16, від 02.02.2022           

№ 903/8/20-40-10-16, від 02.02.2022          

№ 904/8/20-40-10-16, від 10.02.2022        

№ 1176/8/20-40-10-03-03, від 30.06.2022 

№ 1816/8/20-40-10-16) 

10.4 Затвердження кошторисів та планів асигнувань за 

бюджетними програмами згідно з обсягами, 

визначеними у розписі  на 2022 рік 

 

 

Управління 

інфраструктури 

та 

бухгалтерського 

обліку 

Протягом 

півріччя  

Протягом першого півріччя забезпечено 

направлення до ДПС на затвердження кошториси 

на 2022 рік, згідно з обсягами, визначеними у 

розписах за КПКВ 3507010 і КПКВ 3507090 (лист 

від 13.01.2022 № 290/8/20-40-10-16). 

Протягом першого півріччя підготовлено та 

направлено на затвердження зміни до кошторису 

та плану асигнувань на 2022 рік (від 15.02.2022 

№ 3, 09.03.2022 № 53; від 22.03.2022 № 79, 

від 12.04.2022 № 98, від 15.04.2022 № 124, 

від 15.04.2022 № 34, від 17.05.2022 № 154, 

від 22.06.2022 № 56, від 22.06.2022 № 177/1, 

від 23.06.2022 № 188) 

10.5 Здійснення розрахунків відповідно до 

затвердженого кошторису на 2022 рік 

 

Управління 

інфраструктури 

та 

бухгалтерського 

обліку 

У терміни, 
встановлені 

ДПС 

Протягом першого півріччя забезпечено 

здійснення розрахунків до кошторису на 2022 рік 

за формами визначеними відповідальним 

виконавцем бюджетної програми (ДПС) у системі 

головного розпорядника коштів Міністерства 
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фінансів України, з урахуванням вимог постанови 

Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. 

№ 228.  

На виконання завдання ДПС надано зведену 

інформація щодо внесених змін у розрахунки до 

кошторису на 2022 рік (лист 

від 30.06.2022 № 1807/8/20-40-10-16) 

 

10.6 Підготовка бюджетних пропозицій на 2023 рік за 

бюджетними програмами 

Управління 

інфраструктури 

та 

бухгалтерського 

обліку 

У термін, 

встановле

ний ДПС 

Бюджетні пропозиції на 2023 рік із 

розрахунками (на відповідні запити) направлено 

до ДПС з листами від 28.06.2022          

№ 1781/8/20-40-10-16, 

від 28.06.2022 № 1779//8/20-40-10-16 

10.7 Здійснення заходів щодо розвитку матеріально-

технічної бази ГУ ДПС та зійснення контролю щодо 

ефективного використання і збереження державного 

майна 

 

Управління 

інфраструктури 

та 

бухгалтерського 

обліку 

Протягом 

півріччя  

Проведено робота з орендарями, що 

орендують приміщення, які тимчасово не 

використовуються ГУ ДПС. Загальна площа 

приміщень, що передано в оренду станом на 

01.07.2022 складає 1563,4 кв. метра. За перше 

півріччя 2022 року від орендарів надійшло 

6,271 тис. грн орендної плати.  

З метою передачі в оренду вільних площ, для 

подальшої економії бюджетних коштів на 

комунальні витрати, надано на ДПС інформацію 

для оновлення на сайті Фонду державного майна 

України про об’єкти державного нерухомого 

майна, які обліковуються на балансі ДПС, органів 

ГУ ДПС, що тимчасово не використовуються за 

призначенням та можуть розглядатися як 

потенційний об'єкт оренди, загальною площею 

4957,39 кв. метра. 

Підготовлено договори про відшкодування з 

орендарями земельного податку 

10.8 Проведення закупівель відповідно до вимог 

законодавства про здійснення державних закупівель 
 

Управління 

інфраструктури 

та 

бухгалтерського 

Протягом 

півріччя  

Оприлюднення інформації про закупівлі 

здійснено відповідно до ст. 4, 10 Закону України 

«Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року 

№ 922-VІІІ.  
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обліку Протягом січня – червня 2022 року проведено 

закупівлі товарів, робіт та послуг: 

У грудні 2021 року розпочато та проведено 

2 закупівлі  за процедурою відкритих торгів на 

загальну суму 2 255 624,00 гривень; 23 закупівлі 

за переговорною процедурою закупівлі на 

загальну  суму 10891790,20 гривень; 11 закупівель 

без використання електронної системи закупівель 

на загальну суму 310855 гривень; 1 процедура 

закупівлі згідно постанови КМУ від 28.02.2022 

№ 169, на загальну суму 47988,89 гривень 

10.9 Здійснення контролю за споживанням теплової 

енергії, електричної енергії, природного газу, води в 

межах лімітів на перше півріччя 2022 року. 

Здійснення контролю за забезпеченням 

функціонування системи опалення, освітлення тощо 

 

Управління 

інфраструктури 

та 

бухгалтерського 

обліку 

Протягом 

півріччя  

Здійснено контроль за споживанням 

енергоносіїв та води, проведено відповідний 

аналіз розрахунків з АТ «Харківобленерго», 

КП «Харківводоканал», КП «Харківські теплові 

мережі», ТОВ «Укр Газ Ресурс», 

ПАТ «Харківгаз», ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг», 

Барвінківське КП «Благоустрій», КП «Господар», 

Борівське КП теплових мереж, Ізюмське КП 

теплових мереж, ТОВ «Дівайс», 

КП «Куп’янськтеплоенерго», КП «Теплоенерго» 

Лозівської міської ради, Первомайське КП 

«Тепломережі», КП «Чугуївтепло». 

Щодекадно фіксувались показники приладів 

обліку теплової та електричної енергії, води та 

природного газу. 

Щомісячно зводилась та направлялась до ДПС 

інформація щодо споживання паливно-

енергетичних ресурсів (ПЕР) та води в ГУ ДПС. 

Ліміти споживання енергоресурсів та води за 

першого півріччя поточного року не перевищено 

10.10 Здійснення контролю за забезпеченням 

експлуатації службового автотранспорту  

Управління 

інфраструктури 

та 

бухгалтерського 

обліку 

Протягом 

півріччя  

Забезпечено безперебійну роботу службового 

автотранспорту ГУ ДПС. Проводились 

інструктажі  з особами, яким надано право 

керувати транспортними засобами, щодо 

недопущення порушень вимог Правил дорожнього 
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руху України. Постійно контролювалась 

своєчасність проходження особами, яким надано 

право керувати транспортними засобами, 

медичного огляду перед виїздом. 

Забезпечено підготовку та аналіз, та  

направлення до ДПС інформація про наявність, 

технічний стан і використання транспортних 

засобів 

10.11 Проведення заходів з проведення всеукраїнської 

акції  «За чисте довкілля» 

Управління 

інфраструктури 

та 

бухгалтерського 

обліку 

Квітень –

травень 

Обмежено проведення заходів, спрямованих 

на запобігання виникнення і поширення 

коронавірусної хвороби (COVID-19) 

 

Розділ 11. Інформаційно-технічне забезпечення діяльності  та  технічне супроводження 

електронних сервісів. Забезпечення охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації 

 

11.1 Здійснення супроводження програмного 

забезпечення автоматизованих інформаційно-

телекомунікаційних систем, функціонування 

серверного, комп’ютерного, телекомунікаційного 

обладнання та серверних приміщень 

Управління 

електронних 

сервісів 

Протягом 

півріччя  

Забезпечено безперебійну роботу 14 серверів 

застосувань ITC та 1920 клієнтських місць, які 

функціонують у режимі «клієнт-сервер». 

Протягом півріччя відповідно графікам 

проведення забезпечено технічне супроводження 

нарад з ДПС 

11.2 Забезпечення функціонування та супроводження 

активного мережевого обладнання та обладнання ІР 

телефонії локальної і корпоративної мережі, 

інформаційно-телекомунікаційних систем та 

активного мережевого обладнання вузла доступу до 

мережі Інтернет 

Управління 

електронних 

сервісів 

 

Протягом 

півріччя  

Безперебійну роботу корпоративної мережі та 

IP-телефонії забезпечено. 

Проводились роботи з відновлення каналів 

передачі даних (єдиної телекомунікаційної мережі 

з ДПС) при виході їх з ладу 

11.3 Організація інформаційно-аналітичного 

забезпечення ГУ ДПС та автоматизація його 

діяльності, підготовка інформації з баз даних ДПС за 

запитами структурних підрозділів ГУ ДПС, що не 

можуть бути виконані стандартними засобами за 

допомогою інформаційних систем ДПС 

Управління 

електронних 

сервісів 

 

Протягом 

півріччя  

За результатом розгляду проблемних питань 

щодо функціонування інформаційних систем 

забезпечено надання практичної допомоги та 

роз’яснень працівникам структурних підрозділів 

ГУ ДПС.  

До ДПС направлено 4 листи з питань 

доопрацювання інформаційних систем. 
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Щоденно формувались 6 звітних аналітичних 

форм, виконано 62 разових завдання відповідно до 

отриманих запитів  протягом півріччя 

11.4 Забезпечення функціонування електронних 

сервісів та їх технічної підтримки 

Управління 

електронних 

сервісів 

Протягом 

півріччя  

В кожному ЦОП для платників податків 

створено робочі місця, на яких встановлено 

програмне забезпечення для формування та 

подання до органів ДПС податкової звітності і 

реєстрів податкових накладних в електронному 

вигляді. Організовано надання консультативної та 

практичної допомоги з питань функціонування 

програмного забезпечення та розгляд проблемних 

питань 

11.5 Адміністрування телекомунікаційних систем, 

мережевих ресурсів та доступу користувачів 

структурних підрозділів ГУ ДПС до АІС 

центрального та обласного рівнів 

 

Управління 

електронних 

сервісів 

Протягом 

півріччя  

Забезпечено призначення 773 ролей доступу 

до ІТС «Податковий блок» по 165 користувачам, 

568 ролей по 138 користувачам АІС «Управління 

документами».  

Забезпечено зміну пароля доступу 

414 користувачам у зв’язку з автоматичним 

блокуванням прав доступу до ІС або у зв’язку з 

активацією нового користувача 

11.6 Забезпечення взаємодії з кваліфікованим 

надавачем електронних довірчих послуг ІДД ДПС з 

питань використання кваліфікованих електронних 

довірчих послуг 

 

Управління 

електронних 

сервісів 

Протягом 

півріччя  

Забезпечено взаємодію з кваліфікованим 

надавачем з питань використання кваліфікованих 

електронних довірчих послуг, технічну підтримку 

користувачів під час генерації особистих та 

відкритих ключів. По 18 працівникам 

підготовлено документи щодо скасування 

кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів у 

зв’язку з кадровими змінами, та по 12 працівникам 

забезпечено отримання кваліфікованих довірчих 

послуг 

11.7 Надання практичної допомоги платникам 

податків з питань використання програмного 

рішення для програмних реєстраторів 

розрахункових операцій на безкоштовній основі для 

застосування таких реєстраторів під час здійснення 

господарської діяльності 

Управління 

електронних 

сервісів 

Протягом 

півріччя  

Щоденно у телефонному режимі надавалася 

практична допомога платникам податків з питань 

використання програмного рішення для 

програмних реєстраторів розрахункових операцій 

на безкоштовній основі для застосування таких 

реєстраторів під час здійснення господарської 
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діяльності 

11.8 Організація та забезпечення заходів з 

антивірусного захисту інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах ГУ ДПС  

 

Сектор охорони 

державної 

таємниці, 

технічного та 
криптографічного 

захисту 

інформації 

Протягом 

півріччя  

Виконано сканування мережевих 

накопичувачів ПЕОМ локальної обчислювальної 

мережі та ПЕОМ, які підключені до мережі 

Internet на предмет зараження комп’ютерними 

вірусами, лікування їх, з’ясування каналів 

надходження, налаштування програмного 

забезпечення з антивірусного захисту 

(антивірусне програмне забезпечення «ESET 

Endpoint Security» для захисту 796 об'єктів, дія 

ліцензії до 27.12.2021 року). 

Виконано заходи по оновленню відомостей 

щодо відповідності користувачів локальної 

обчислювальної мережі ГУ ДПС та закріплених за 

ними персональних електронних обчислювальних 

машин.   

Проведено моніторинг відповідності 

користувачів комп’ютерної мережі ГУ ДПС та 

закріплених за ними персональних комп’ютерів.  

Проводилась робота по оновленню 

антивірусної програмі, направлені документи до 

Міністерства цифрової трансформації України 

щодо погодження проекту договору, який 

укладається за результатами процедури закупівлі 

відкриті торги з публікацією англійською мовою 

«Послуги з постачання антивірусного 

програмного продукту «ESET Endpoint Security»». 

Торги були проведені у січні 2022 року, але із 

воєнним станом цей договір відкладено до кінця 

року 

11.9 Проведення перевірок з питань охорони 

державної таємниці, наявності секретних 

документів, технічного захисту інформації, 

додержання режиму секретності на робочих місцях 

працівників ГУ ДПС, що мають допуск до державної 

таємниці 

Сектор охорони 

державної 
таємниці, 

технічного та 

криптографічного 
захисту 

інформації 

Протягом 

півріччя  

Забезпечено виконання у відповідності до 

вимог Порядку організації та забезпечення 

режиму секретності в державних органах, органах 

місцевого самоврядування, на підприємствах, в 

установах і організаціях, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 
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