Звіт
про виконання плану роботи
Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків
на перше півріччя 2021 року
№
з/п

Зміст заходу

Відповідальні
виконавці

Термін
виконанн
я

Інформація про виконання

Розділ 1. Організація роботи щодо забезпечення виконання встановлених завдань із надходження податків, зборів, платежів та
інших доходів бюджету, а також єдиного внеску до бюджетів та державних цільових фондів
1.1.

Визначення очікуваних показників надходжень
податків, зборів та інших платежів (далі платежі) до загального та спеціального фондів
державного та місцевих бюджетів, надходжень
єдиного
внеску
у
розрізі
управлінь
податкового адміністрування
підприємств
гірничо-металургійної сфери, податкового
адміністрування
підприємств виробничої
сфери,
податкового
адміністрування
підприємств
невиробничої
сфери,
Криворізького
відділу
адміністрування
підприємств, Запорізьких відділів податкового
адміністрування підприємств металургійної та
добувної галузі, податкового адміністрування
підприємств
машинобудівної
та
інших
виробничих
сфер,
податкового
адміністрування торгівельних підприємств та
підприємств сфери надання послуг (далі підрозділи
податкового
адміністрування
платників податків) з урахуванням усіх
наявних резервів, тенденцій надходжень та
розвитку економіки.

Відділ координації Щомісяця
та
моніторингу
доходів
бюджету
(управління
податкового
адміністрування
підприємств
виробничої сфери)

Інформація щодо очікуваних показників
надходжень податків, зборів та інших
платежів до загального та спеціального
фондів державного та місцевих бюджетів,
надходжень єдиного внеску формувалася
щомісяця та надана у встановлені терміни
та визначеній формі відповідно до вимог
наказу ДПС від 26.12.2019 № 228 «Про
організацію роботи Державної податкової
служби України із визначення індикативних
показників
доходів
та
забезпечення
надходжень платежів» (із змінами).
Листи
про
направлення
очікуваних
надходжень до ДПС накопичуються у
справі № 32-00-19-08.
За 6 місяців 2021
року Східним
міжрегіональним управлінням ДПС по
роботі з великими платниками податків
(далі
Міжрегіональне
управління)
забезпечено надходжень до Зведеного
бюджету України у сумі 35 318,6 млн грн, з
них 32 208,4 млн грн до Державного

%
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За
результатами
проведеної
робота
направлення відповідних пропозицій до ДПС

1.2.

Розробка та доведення до структурних
підрозділів
Східного
міжрегіонального
управління ДПС по роботі з великими
платниками податків індикативних показників
доходів державного та місцевих бюджетів та
сплати єдиного внеску.
Здійснення
моніторингу
надходження
платежів (моніторинг виконання показників)

Відділ
координації
та
моніторингу
доходів бюджету
(управління
податкового
адміністрування
підприємств
виробничої сфери)

Протягом
півріччя

бюджету України та 3 110,2 млн грн - до
місцевих бюджетів.
Доведені
індикативні
показники
надходжень до Державного бюджету
України та місцевих бюджетів виконано на
107,2 відс. та 122,3 відс. відповідно.
Фактичні надходження єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування у першому півріччі 2021 року
становили 10 727,8 млн гривень
Підрозділам податкового адміністрування
підприємств Міжрегіонального управління
доведено індикативні показники доходів
державного та місцевих бюджетів, єдиного
внеску на І та II квартали 2021 року
наказами:
від 12.01.2021 № 7 «Про індикативні
показники доходів на І квартал 2021 року»;
від 11.03.2021 № 92 «Про внесення змін до
наказу
Міжрегіонального
управління
від 12.01.2021 № 7»;
від 12.04.2021 № 128 «Про внесення змін до
наказу
Міжрегіонального
управління
від 12.01.2021 № 7»;
від 12.04.2021 № 129 «Про індикативні
показники доходів на II квартал 2021 року»;
від 20.05.2021 № 179 «Про внесення змін до
наказу
Міжрегіонального
управління
від 12.01.2021 № 7»;
від 20.05.2021 № 180 «Про внесення змін до
наказу
Міжрегіонального
управління
від 12.04.2021 № 129»;
від 14.06.2021 № 209 «Про внесення змін до
наказу
Міжрегіонального
управління

І
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1.3.

Координація роботи підрозділів податкового Відділ координації
адміністрування платників податків щодо та
моніторингу
рівномірного забезпечення збору платежів до доходів бюджету
загального та спеціального фондів державного (управління
бюджету, забезпечення виконання індикативних податкового
показників доходів
адміністрування

Щомісяця

від 12.01.2021 № 7»;
від 14.06.2021 № 210 «Про внесення змін до
наказу
Міжрегіонального
управління
від 12.04.2021 № 129»;
від 24.06.2021 № 222 «Про внесення змін до
наказу Міжрегіонального управління від
12.01.2021 № 7».
Моніторинг надходження платежів та
виконання показників здійснювався щодня,
результати моніторингу розміщено на
q:\08-05\08-05-6\Egednevka для зручності
використання та оперативного прийняття
управлінських
рішень.
Щотижня
на
апаратних нарадах розглядалися питання
виконання
індикативних
показників:
складено 18 протоколів апаратних нарад
Міжрегіонального управління.
Проведено
заслуховування
п’яти
начальників
управлінь
податкового
адміністрування підприємств з питань
відпрацювання суб’єктів господарювання,
які знизили податкову ефективність в
декларації з податку на прибуток за
1 квартал 2021 року в порівнянні з
аналогічним періодом минулого року та не
забезпечили
відпрацювання
резервів
Міжрегіонального управління та складено
2 протоколи заслуховування
Координація
роботи
підрозділів
податкового адміністрування підприємств
щодо рівномірного забезпечення збору
платежів до загального та спеціального
фондів державного бюджету, забезпечення
виконання індикативних показників доходів

підприємств
виробничої сфери)

здійснювалась щодня, використанням даних
моніторингу надходження платежів та
виконання показників здійснювалась щодня,
результати моніторингу розміщено на
q:\08-05\08-05-6\Egednevka.
Щотижня
на
апаратних
нарадах
розглядалися
питання
виконання
індикативних
показників:
складено
18
протоколів
апаратних
нарад
Міжрегіонального управління.
Проведено
заслуховування
п’яти
начальників
управлінь
податкового
адміністрування підприємств з питань
відпрацювання суб’єктів господарювання,
які знизили податкову ефективність в
декларації з податку на прибуток
за
1 квартал 2021 року в порівнянні з
аналогічним періодом минулого року та не
забезпечили
відпрацювання
резервів
Міжрегіонального управління та складено
2 протоколи заслуховування.
За 6 місяців 2021 року Міжрегіональним
управлінням забезпечено надходжень до
Зведеного бюджету України у сумі
35 318,6 млн грн, з них 32 208,4 млн грн до
Державного
бюджету
України
та
3 110,2 млн грн - до місцевих бюджетів.
Доведені
індикативні
показники
надходжень до Державного бюджету
України та місцевих бюджетів виконано на
107,2 відс. та 122,3 відс. відповідно.
Фактичні надходження єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування у першому півріччі 2021 року
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1.4.

Аналіз фінансової та податкової звітності
платників податків, зокрема щодо основних
показників їх податкової звітності та інших
документів,
пов’язаних
із
визначенням
зобов’язань платників податків до державного
бюджету по податках і зборах, контроль за
справлянням яких покладено на ДПС

1.5.

Аналіз
динаміки
основних
показників
фінансово-господарської діяльності великих
платників
податків,
відповідності
їх
середньогалузевим показникам і виявлення
чинників, які негативно впливають на стан
розрахунків з бюджетом

Підрозділи
податкового
адміністрування
платників
податків,
управління
з
питань виявлення
та
опрацювання
податкових
ризиків (відділ 3
питань виявлення
та
опрацювання
податкових
ризиків),
відділ
координації
та
моніторингу
доходів бюджету
(управління
податкового
адміністрування
підприємств
виробничої сфери)
Підрозділи
податкового
адміністрування
платників
податків,
відділ
координації
та

Протягом
півріччя

Щокварта
лу

становили 10 727,8 млн гривень.
Податки сплачено у терміни, визначені
Податковим кодексом України (далі ПКУ).
У
разі
несвоєчасної сплати
застосовувались штрафні санкції згідно
ст. 124 ПКУ
Порівняльним аналізом показників доходу
та фінансового результату згідно Ф2 і
податкової декларації з податку на прибуток
порушень не встановлено, інформація
надіслана ДПС листами: від 09.04.2021
№ 1335/8/32-00-19-10
(за
підсумками
2020 року) та від 15.06.2021 № 2320/8/3200-19-10 (за підсумками І кварталу
2021 року)

За підсумками декларування податку на
прибуток за 2020 рік і за І квартал 2021 року
досліджено:
невідповідність рівня нарахованого податку
на прибуток темпу зростання
доходів
порівняно
з
аналогічним
періодом

»

б
моніторингу
доходів бюджету
(управління
податкового
адміністрування
підприємств
виробничої сфери)

1.6.

Проведення аналізу діяльності учасників
кластерних груп суб’єктів господарювання,
надання пропозицій до ДПС щодо змін до
Реєстру кластерних груп та створення нових
груп, а також визначення ризиків і
проблемних питань щодо розрахунків з
бюджетом
учасників
таких
груп
та
підприємств державного сектору економіки

Підрозділи
податкового
адміністрування
платників податків

Протягом
півріччя

попереднього року;
причини декларування збитків;
показники СГ, у яких сума інших
операційних витрат, витрат на збут та
адміністративних
витрат
перевищує
собівартість реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг);
причини неподання декларації з податку на
прибуток;
правомірність перенесення збитків минулих
періодів;
правомірність використання пільг.
Відповідна інформація надіслана до ДПС
листами від 09.04.2021 № 1335/8/32-00-1910 (за підсумками 2020 року) та
від 15.06.2021 №2320/8/32-00-19-10 (за
підсумками І кварталу 2021 року)
На обліку у Міжрегіональному управлінні
перебувають 286 юридичних осіб, з них є
учасниками кластерних об’єднань 101
(35,3 відс.), які є представниками 18 ФПГ.
Найчисельніша група - SCM Group 59 платників, якими протягом першого
півріччя забезпечені надходження до
зведеного бюджету на суму 18,3 млрд грн
або 51,8 відс. суми по Міжрегіональному
управлінню.
Група
«АТБ
Маркет»
представлена
9 платниками, надходження до зведеного
бюджету становили 1,7 млрд грн або
4,7 відсотка.
«EastOne
(Інтерпайп)»
представлена
6 платниками, якими сплачено 0,9 млрд грн
або 2,5 відс. суми по Міжрегіональному

1.7.

Забезпечення контролю за своєчасністю,
достовірністю, повнотою нарахування та
сплати податку на прибуток підприємств

Підрозділи
податкового
адміністрування
платників
податків,
відділ
координації
та
моніторингу
доходів бюджету
(управління
податкового
адміністрування
підприємств
виробничої сфери)

управлінню.
На виконання завдання ДПС здійснюється
інвентаризація учасників ФПГ, інформація
надана до ДПС листами
від
09.04.2021
№ 1343/8/32-00-19-18
(станом
на
01.04.2021)
та
від 09.07.2021 № 2713/8/32-00-19-18 (станом
на 01.07.2021).
На виконання запита ДПС надано також
аналітичні матеріали листом від 31.03.2021
№ 1141/8/32-00-04-02-04-18
«Щодо
діяльності кластерних груп».
Крім того, на виконання п.п. 10.60 наказу
ДПС від 02.06.2021 № 563 щодо надання
схем руху ПДВ та оптимізації податку на
прибуток у розрізі СГ, включених до
Реєстру кластерних груп на 2021 рік,
відповідна інформація надана листом до
ДПС від 09.06.2021 № 2241/8/32-00-19-18
Щокварта За підсумками декларування податку на
лу
прибуток
за
2020
рік
по
СГ
Міжрегіонального управління нарахування
податку на прибуток (ряд. 17 декларації)
становили 16,4 млрд гривень. Безпосередньо
за IV квартал 2020 року нараховано податку
(ряд. 19 декларації) 5,4 млрд грн, проти
III кварталу 2020 року зростання становило
0,5 млрд грн або на 9,4 відсотків. По
терміну сплати 11.03.2021 зараховано з
переплати 1,7 млрд грн, у т. ч. з переплати,
що утворилась до 01.02.2021 - 0,5 млрд грн,
сплачено у березні 3,7 млрд грн,
упереджено «згортання переплат» на
загальну
суму
0,2
млрд
гривень.

І
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1.8.

Вжиття дієвих заходів з метою виявлення та
упередження
ризиків
необгрунтованого
зменшення рівня нарахувань і сплати податку
на прибуток підприємств платниками податків
порівняно з попередніми звітними періодами
та відповідними періодами минулого року

1.9.

Забезпечення повноти нарахування та сплати
відрахувань до державного бюджету частини
чистого прибутку (доходу) державними
унітарними
підприємствами
та
їх
об’єднаннями

Підрозділи
податкового
адміністрування
платників
податків,
відділ
координації
та
моніторингу
доходів бюджету
(управління
податкового
адміністрування
підприємств
виробничої сфери)
Підрозділи
податкового
адміністрування
платників
податків,
відділ
координації
та

Щокварта
лу

Щокварта
лу

Новостворений борг відсутній.
За підсумками декларування податку на
прибуток за І квартал 2021 року
нарахування
податку
на
прибуток
(ряд. 17
декларації)
становили
11,7 млрд грн, що на 6,3 млрд грн або у
2,2
рази
перевищило
нарахування
IV кварталу 2020 року і на 8,5 млрд грн. або
у 3,6 рази - нарахування І кварталу
2020 року. По терміну сплати 19.05.2021
зараховано з переплати 0,7 млрд грн,
сплачено у травні
11,4 млрд грн,
упереджено
«згортання переплат» на
загальну
суму
0,2
млрд
гривень.
Новостворений борг відсутній
По платниках, що припустились зменшення
нарахувань податку на прибуток у
порівнянні з базовими періодами, фахівцями
Міжрегіонального управління досліджено
показники
фінансової
та
податкової
звітності, виявлені об’єктивні причини
негативної динаміки. Детальні пояснення
розміщено у ЛОМ:
q:\08-05\08-05-6\navant_PRIBIL\2020\
2020 12\ 2020_рік Негатив ОЗОЗ.сІосх;
q:\08-05\08-05-6\navant_PRIBIL\2021\
2021 _3\_2021^3_Негатив_1205 .сіосх
Частина
чистого
прибутку
не
є
бюджетоутворюючим
джерелом
надходжень
бюджету
для
Міжрегіонального управління.
На обліку перебувають 9 платників.
За підсумками IV кварталу 2020 року
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моніторингу
доходів бюджету
(управління
податкового
адміністрування
підприємств
виробничої сфери)
1.10.

Аналіз основних показників фінансовогосподарської діяльності платників податків
щодо стану нарахування і сплати ними
податку на прибуток підприємств з метою
виявлення причин збитковості

Підрозділи
податкового
адміністрування
платників
податків,
відділ
координації
та
моніторингу
доходів бюджету
(управління
податкового
адміністрування
підприємств
виробничої сфери)

Щокварта
лу

1.11.

Організація роботи та контроль за повнотою
нарахування і своєчасністю сплати ПДВ

Підрозділи
податкового

Щомісяця

нарахування становили 78,0 млн грн, за
підсумками
І
кварталу
2021
року
нараховано 16,9 млн грн, усі суми
надійшли до бюджету у повному обсязі.
Аналізом
показників
податкової
та
фінансової звітності
не встановлено
порушень правильності обрахунку частини
чистого прибутку
Збитки
за
підсумками
2020
року
задекларували 88 платників на загальну
суму 101,4 млрд гривень. У порівнянні 3
трьома кварталами 2020 року кількість
збиткових платників зменшилась на 4, сума
зменшилась на 11,2 млрд гривень. Вийшли
зі
стану
збитковості
8
платників,
нарахувавши до сплати податок на
прибуток
на
загальну
суму
65,2 млн гривень.
За підсумками І кварталу 2021 року збитки
задекларували 88 платників на загальну
суму 95,0 млрд грн, що менше ніж за
2020 рік на 6,3 млрд грн (кількість
збиткових не змінилась). Вийшли зі стану
збитковості 14 платників, нарахувавши до
сплати податок на прибуток на загальну
суму 876,5 млн гривень.
Інформація щодо причин збитковості
надіслана ДПС листами
від 09.04.2021
№ 1335/8/32-00-19-10
(за
підсумками
2020 року) та від 15.06.2021 № 2320/8/3200-19-10 (за підсумками І кварталу
2021 року)
За підсумками декларування ПДВ по
деклараціям за грудень 2020 р. - травень
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1.12.

юридичними особами

адміністрування
платників
податків,
відділ
координації
та
моніторингу
доходів бюджету
(управління
податкового
адміністрування
підприємств
виробничої сфери)

Аналіз та узагальнення інформації щодо
заявлених, відшкодованих та залишків не
відшкодованих сум ПДВ у розрізі платників та
структурних підрозділів.
Аналіз та узагальнення інформації щодо
упередження безпідставно заявлених до
відшкодування сум ПДВ

Управління
з Щомісяця
питань виявлення
та
опрацювання
податкових ризиків
(відділ з питань
виявлення
та
опрацювання
податкових
ризиків)

2021 р. (наданих у січні-червні п. р.)
платниками задекларовано до сплати
12 327,8
млн
гривень.
Найбільше
задекларували ПДВ підприємства групи
«АТБ» (3047,6 млн грн) та ФПГ «ДТЕК»
(2417,4 млн гривень). Протягом 6 місяців
2021 року Міжрегіональним управлінням
забезпечено надходження по ПДВ у сумі
12 341,3
млн
гривень.
Доведений
індикативний показник за 6 місяців п. р.
виконано на
102,4 відс., додатково
забезпечено 294,7 млн гривень
Протягом 6 місяців 2021 року задекларовано
до бюджетного відшкодування ПДВ (з
урахуванням уточнюючих розрахунків) 18 326 514,3 тис. грн, відшкодовано на
рахунки платників - 18 881 388,9 тис. грн,
залишок невідшкодованих сум ПДВ станом на
01.07.2021 становить 4 068 318,6 тис. грн, у
Т.Ч.:

активний
до
відшкодування
2 493 555,9 тис. грн (суми заявлені за квітень
2021 року, по яких тривають документальні
позапланові перевірки, та за травень
2021 року, по яких тривають камеральні
перевірки);
тривають
процедури
адміністративного
та
судового
оскарження
1 574 762,7 тис. гривень.
Проведено протягом 6 місяців 2021 року 23
документальні позапланові перевірки по
12 суб’єктах господарювання, за результатами
яких зменшено
безпідставно заявлене
бюджетне відшкодування ПДВ у сумі
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1.13.

Забезпечення
дієвого
контролю
за
своєчасністю,
достовірністю,
повнотою
нарахування та сплати акцизного податку
платниками податку - юридичними особами, у
тому
числі
з
використанням
системи
електронного
адміністрування
реалізації
пального

Підрозділи
податкового
адміністрування
платників податків

Щомісяця

201 289,4 тис. грн та від’ємного значення
ПДВ у сумі 57 779,2 тис. гривень. У червні
2021 року розпочато 3 документальні
позапланові перевірки на суму заявки
365 801,8
тис.
гривень
(ТОВ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД", ТОВ"МГЗ",
AT
"НІКОПОЛЬСЬКИЙ
ЗАВОД
ФЕРОСПЛАВІВ")
Протягом
6
місяців
2021
року
Міжрегіональним управлінням забезпечено
надходження
акцизного
податку
з
вироблених в Україні товарів (1402) у сумі
1532,1 млн грн, акцизного податку з імпорту
(1403) у сумі 314,0 млн грн, акцизного
податку
з
реалізації
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
підакцизних
товарів
(1404)
89,8 млн гривень. Також, щомісяця до ДПС
України направлялася інформація щодо
очікуваних надходжень акцизного податку
до державного та місцевих бюджетів;
інформація про результати проведеної
роботи у сфері обігу підакцизних товарів на
виконання п. 1.5 Розпорядження ДФС від
11.08.2016 № 174-р «Про поліпшення
ефективності роботи щодо запобігання
незаконному обігу підакцизних товарів»;
інформація щодо підприємств, які подали
заяви про порушення особою, яка реалізує
пальне, порядку заповнення та/або порядку
реєстрації акцизної накладної/розрахунку
коригування (додаток 9 до декларації
акцизного податку); інформацію щодо
відпрацювання суб’єктів господарювання,
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1.14.

Забезпечення
контролю
за
повнотою
нарахування та сплати екологічного податку,
рентної плати, податку на майно, єдиного
податку та єдиного внеску

Підрозділи
Щомісяця
податкового
адміністрування
платників податків,
відділ координації
та
моніторингу
доходів
бюджету
(управління
податкового
адміністрування
підприємств
виробничої сфери)

які не зареєстровані платниками акцизного
податку з реалізації пального та при цьому
мають чинну ліцензію на здійснення
операцій з пальним (крім зберігання), або
при відсутності ліцензії на здійснення
операцій з пальним суб'єкт зареєстрований
платником акцизного податку з реалізації
пального. Складання щомісячної інформації
про обсяги задекларованих податкових
зобов’язань
з акцизного
податку
з
роздрібної реалізації підакцизних товарів
(продукції)
для
органів
місцевого
самоврядування направлено листами:
від 26.01.2021 № 34/5/32-00-04-02-04-20;
від 25.03.2021 № 258/5/32-00-04-02-04-12;
від 25.05.2021 № 615/5/32-00-19-20;
від 25.06.2021 № 825/5/32-00-19-20
Протягом
6
місяців
2021
року
Міжрегіональним управлінням забезпечено
до
Зведеного
бюджету
України
надходження:
екологічного податку у сумі 35,5 млн грн;
рентної плати за спеціальне використання
води у сумі 14,2 млн грн;
рентної
плати
за
користування
радіочастотним ресурсом України у сумі
848,3 тис грн;
рентної плати за користування надрами у
сумі 9,6 тис грн,
податку на майно - 255,2 млн грн;
єдиного внеску - 10 727,8 млн гривень.
Інформацію до ДПС направлено листами,
які накопичуються у справі №32-00-19-13
(по екологічному податку, рентній платі та
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1.15.

Здійснення контролю за своєчасністю та
повнотою подання платниками податків звітів
про контрольовані операції. Відпрацювання,
аналіз та систематизація даних звітів

1.16.

Вжиття
результативних
заходів
щодо
забезпечення
надходжень
платежів
до
державного бюджету в рахунок сплати
грошових
зобов’язань
або
погашення
податкового боргу

1.17.

Забезпечення стягнення сум податкового боргу
та недоїмки зі сплати єдиного внеску в
міжнародних правовідносинах

1.18.

Забезпечення прискорення розрахунків з
бюджетом підприємствами - позичальниками
іноземних кредитів, залучених державою або
під державні гарантії, та бюджетних позичок

податку на майно) та у справі № 32-00-19-15
(по єдиному внеску)
Протягом Проаналізовано та відпрацьовано 100 відс.
Управління
(136 звітів, з них 467 контрольованих
трансфертного
півріччя
операцій) звітів про контрольовані операції
ціноутворення
за 2019 рік. Проводилася підготовка по
складанню оперативного переліку платників
податків, господарські операції яких у
2020
році
відповідають
критеріям
контрольованих, та які повинні подати Звіт
про контрольовані операції.
Інформація
направлена
листом
від 17.05.2021 № 1868/8/32-00-25-01-11
Відділ по роботі 3 Щомісяця Індикативний показник із забезпечення
надходжень
у
рахунок
погашення
податковим боргом
податкового боргу до державного бюджету
за перше півріччя 2021 року виконано на
141,0 відс. (план - 414 млн грн, надійшло 583,8 млн гривень).
За
січень-червень
направлено
3925
інкасових доручень на рахунки боржників,
стягнуто в рахунок погашення боргу 17,1 млн грн, вилучено готівки - 0,2 млн
грн (60 випадків)
Відділ по роботі 3 Протягом Запитів на забезпечення стягнення сум
податкового боргу та недоїмки зі сплати
податковим боргом півріччя
єдиного
внеску
в
міжнародних
правовідносинах не надходило
Відділ по роботі 3 Протягом Відповідно до Подання ГУ Державної
казначейської
служби
України
у
податковим боргом півріччя
Дніпропетровській області від 25.06.2021
№ 6 Державне підприємство «Виробниче
об'єднання Південний машинобудівний
завод імені О. М. Макарова» станом на
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01.06.2021 має прострочену заборгованість
за кредитами, отриманими під державні
гарантії, на суму 2 033,3 млн гривень.
Разом з тим, Законом України від 14.07.2020
№ 769-ІХ внесені зміни до Закону України
«Про фінансове оздоровлення Державного
підприємства
«Виробниче
об'єднання
Південний машинобудівний завод імені
О. М. Макарова» (далі - Закон № 769), а
саме ст. 1 викладено у наступній редакції:
«Реструктуризувати
заборгованість
державного
підприємства
«Виробниче
об'єднання Південний машинобудівний
завод імені О. М. Макарова» (далі підприємство) перед державою за кредитом,
залученим 2 лютого 2004 року в компанії
"Colvis Finance Limited" (Великобританія)
під державну гарантію, на таких умовах:
підприємство погашає не сплачену станом
на 01 січня 2021 року суму заборгованості
перед державою щокварталу рівними
частинами протягом 10 років, починаючи з
2025 року, відповідно до затвердженого
Кабінетом
Міністрів
України
плану
розвитку
підприємства.
На
суму
заборгованості не нараховуються відсотки.
Відсотки,
нараховані
на
суму
заборгованості на день прийняття цього
Закону,
сплачуються
в
порядку,
передбаченому для сплати заборгованості.
Штрафні санкції, нараховані на день
прийняття цього Закону, списуються.»
План розвитку ДП «Виробниче об'єднання
Південний машинобудівний завод імені
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1.19.

1.20.

1.21.

Розгляд пропозицій платників податків щодо
розстрочення (відстрочення) сплати грошових
зобов’язань та податкового боргу.
Підготовка відповідних рішень згідно з
вимогами чинного законодавства та здійснення
контролю за виконанням умов договорів
розстрочення (відстрочення)
Аналіз динаміки та причин утворення
податкового боргу та вжиття відповідних
заходів, спрямованих на зменшення кількості
підприємств-боржників і загальної суми
податкового боргу

Відділ по роботі 3 Протягом
податковим боргом півріччя

Відділ по роботі 3 Щомісяця
податковим боргом

Організація роботи з питань зупинення реєстрації Управління
з
податкових накладних/розрахунків коригування питань виявлення
в Єдиному реєстрі податкових накладних
та
опрацювання
податкових ризиків

Щомісяця

0 . М. Макарова», відповідно до . вимог
ст. 5 Закону
№ 769
повинен
бути
затверджений Кабінетом Міністрів України
у тримісячний строк з дня опублікування
цього Закону
Заяви
щодо
надання
розстрочення
(відстрочення) сплати грошових зобов’язань
або податкового боргу не надходили

Податковий борг за 6 місяців 2021 року
збільшено на 39,3 млн грн, в основному за
рахунок несплати поточних нарахувань, у
т. ч.
по
ДП «Виробниче
об'єднання
Південний машинобудівний завод імені
0 . М. Макарова» - на 45,2 млн гривень.
Податковий борг зменшено по ТДВ"СК
"АСК КЕПІТАЛ"- на 55,2 млн грн,
ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"
15,9 млн грн, АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" 11,1 млн грн.,
ПРАТ "АЗОТ"
4,1
млн
грн.,
ТОВ "ЕКОЛОГІЯ-Д" - 3,1 млн гривень. За
січень-червень
2021 року
направлено
3925 інкасових
доручень
на рахунки
боржників, стягнуто в рахунок погашення
боргу - 17,1 млн грн, вилучено готівки 0,2 млн грн (60 випадків)
Комісією Міжрегіонального управління, яка
приймає рішення про реєстрацію ПН/РК в
ЄРПН або відмову в такій реєстрації,
включення/виключення платників податків
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(відділ з питань
виявлення
та
опрацювання
податкових
ризиків)

до/з журналу ризикових платників ДПС за
перше півріччя 2021 року розглянуто
1144 Повідомлень щодо подачі документів
про підтвердження реальності здійснення
операцій по відмовленим ПН/РК (далі Повідомлення) по 11 платникам на суму
4 192,5 тис. грн ПДВ. 3 них: прийнято рішення
про реєстрацію ПН\РК - 170 Повідомлень на
суму ПДВ 1 742,8 тис. грн (або 41,6 відсотка);
відмовлено
в
реєстрації
ПН\РК
969 Повідомлень на 2 449,5 тис. грн (або
58,4 відсотка).
Внесено до Журналу ризикових платників
ДПС 4 платника (ТОВ "КОМПАНІЯ
ВІРДЖІНІЯ", ТОВ ТІППО", ТОВ "РЕНІКС
ТОРГ", ТОВ «СТАЛЬ.КОМ»), по яким
Комісією було прийнято рішення щодо
відповідності платників податків критеріям
ризиковості,
затверджених
постановою
Кабінету
Міністрів
України
від 11 грудня 2019 року № 1165
Розділ 2. Проведення роботи з питань дотримання вимог податкового законодавства, законодавства щодо адміністрування
єдиного внеску та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС, у т. ч. боротьби з
відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
2.1.

Супроводження та виконання Плану-графіка
проведення
документальних
планових
перевірок платників податків на 2021 рік.
Надання до ДПС на затвердження в
установленому порядку пропозицій щодо
коригування
Плану-графіка
проведення
документальних
планових
перевірок
платників податків
на
2021
рік (за
необхідністю)

Управління
Протягом
податкового аудиту, півріччя
сектор боротьби 3
відмиванням
доходів, одержаних
злочинним шляхом

Протягом першого півріччя фахівцями
управління податкового аудиту прийнято
участь та завершено 5 документальних
планових перевірок платників податків на
2021 рік (у т. ч. перевірки, розпочаті у
минулих роках - 3). Приймають участь у
9 документальних
планових
перевірках
(у т. ч. перевірки, розпочаті у минулих
роках - 1) платників податків, які станом на
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2.2.

Організація
проведення
документальних
позапланових (виїзних/невиїзних) перевірок
платників податків відповідно до пункту 78.1
статті 78 Податкового кодексу України у
межах компетенції управління

Управління
податкового аудиту

Протягом
півріччя

2.3.

Організація
проведення
документальних
позапланових перевірок платників податків
відповідно до підпунктів 78.1.2, 78.1.14 78.1.16 п. 78.1 статті 78 Податкового кодексу
України

Управління
трансфертного
ціноутворення

Протягом
півріччя

теперішній час тривають. Донарахування
становлять 168 894 тис. гривень. Надано до
ДПС на затвердження в установленому
порядку пропозицій щодо коригування
плану-графіка проведення документальних
планових перевірок платників податків на
2021 рік листами:
від 15.03.2021 №937/8/32-00-07-01-01-05;
від 14.06.2021 №2307/8/32-00-07-01-01-05.
Протягом першого півріччя фахівцями
управління податкового аудиту прийнято
участь у 16 документальних позапланових
перевірках
платників
податків.
Донарахування становлять:
25 156 тис. грн сума зменшення ПДВ,
заявленого до відшкодування з бюджету
становить 90 760 тис. грн, сума зменшення
від’ємного значення різниці між ПЗ та ПК з
ПДВ становить 57 047 тис. гривень
Протягом першого півріччя 2021 року було
проведено
перевірку
з
питання
несвоєчасного
декларування
усіх
контрольованих операцій у Звіті про
контрольовані операції за 2018 рік
ПАТ «Енергомашспецсталь».
Завершено перевірки з питань повноти
нарахування і сплати податків під час
здійснення контрольованих операцій та з
питань дотримання платником податків
принципу «витягнутої руки» під час
здійснення контрольованих операцій по
ПрАТ
«ІНГЗК»
та
ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ». Складено акти
перевірок, термін винесення податкових
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2.4.

Організація
проведення
камеральних
перевірок платників податків відповідно до
Податкового кодексу України. Контроль за
надходженням до бюджету донарахованих
сум за результатами цих перевірок

Підрозділи
податкового
адміністрування
платників податків

Протягом
півріччя

повідомлень-рішень не настав.
Розпочато перевірки з питання дотримання
платником податків принципу «витягнутої
руки» під час здійснення контрольованих
операцій
по
АТ
«Дніпроазот»,
TOB «МЕТІНВЕСТ МРМЗ», ПАТ «ДМК»,
ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» та
ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг»
Міжрегіональним управлінням відповідно
до
п. 76.3 ст. 76 ПКУ проводяться
камеральні перевірки податкової звітності.
Інформація про здійсненні контрольноперевірочні заходи та застосовані штрафні
санкції щомісяця направлялась до ДПС
України листами:
від 12.02.2021 №452/8/32-00-04-02-04-16,
№453/8/32-00-04-02-04-16 та №459/8/3200-04-02-04-16;
від 12.03.2021 №900/8/32-00-04-02-04-16,
№ 901/8/32-00-04-02-04-16;
від 15.03.2021 №928/8/32-00-04-02-04-10;
від 13.04.2021 № 1373/8/32-00-19-16;
від 14.04.2021 № 1384/8/32-00-19-16;
від
14.05.2021
№ 1851/8/32-00-19-12,
№ 1852/8/32-00-19-16;
від 17.05.2021 № 1866/8/32-00-19-16;
від 15.06.2021 № 2316/8/32-00-19-16,
№2317/8/32-00-19-16 та №2338/8/32-00-1910.
Станом на 01.07.2021
прокамералено
3004 декларацій та 1261 уточнюючих
розрахунків.
Проведено
камеральні
перевірки всієї поданої звітності, по якій
строк проведення камеральних перевірок,
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Протягом
півріччя

2.5.

Застосування штрафних санкцій за неподання
та/або
несвоєчасне
подання
звітності,
порушення граничних термінів реєстрації
податкових
накладних/розрахунків
коригування в ЄРПН та за порушення правил
сплати
платежів,
установлених
законодавством, контроль за дотриманням
яких покладено на ДПС

Підрозділи
податкового
адміністрування
платників податків

2.6.

Організація
та
координація
роботи
структурних підрозділів Щодо своєчасного
проведення
перевірок
підприємств,
які
декларують бюджетне відшкодування ПДВ, та
своєчасного узгодження сум бюджетного
відшкодування ПДВ

Відділ з питань Протягом
виявлення
та півріччя
опрацювання
податкових ризиків

2.7.

Організація проведення фактичних перевірок
суб’єктів господарювання, які здійснюють

Управління
податкового аудиту

Протягом
півріччя

згідно п. 76.3 ст. 76 ПКУ, настав.
Станом на 01.07.2021 донараховано за
результатами камеральних перевірок на
загальну суму 72 млн грн, у т. ч по ПДВ 53,4 млн грн, ЄСВ -18,5 млн гривень.
Відповідна інформація направлена до ДПС
України листами:
від 12.02.2021 №452/8/32-00-04-02-04-16,
№453/8/32-00-04-02-04-16 та №459/8/3200-04-02-04-16;
від 12.03.2021 №900/8/32-00-04-02-04-16,
№ 901/8/32-00-04-02-04-16;
від 15.03.2021 №928/8/32-00-04-02-04-10;
від 13.04.2021 № 1373/8/32-00-19-16;
від 14.04.2021 № 1384/8/32-00-19-16;
від
14.05.2021
№ 1851/8/32-00-19-12,
№ 1852/8/32-00-19-16;
від 17.05.2021 № 1866/8/32-00-19-16;
від
15.06.2021
№2316/8/32-00-19-16,
№ 2317/8/32-00-19-16 та № 2338/8/32-00-1910
Протягом першого півріччя 2021 року
подано 161 декларацію, згідно яких
заявлено бюджетне відшкодування ПДВ на
суму 18 805 931 тис. гривень. В ході
камеральних
перевірок
проведено
з
платниками - податків
роботу
з
відпрацювання ризикових контрагентів:
самостійно
зменшено
заявлену
суму
бюджетного
відшкодування
277 720,2 тис. грн, від’ємне значення 99 444,3 тис. гривень
Організовано
проведення
фактичних
перевірок суб’єктів господарювання, які
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діяльність у сфері роздрібної торгівлі, обігу
спирту етилового, алкогольних напоїв та
тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
пального у межах компетенції управління

2.8.

Організація
роботи
по
контролю
за
своєчасністю
та
повнотою
подання
платниками податків документації для цілей
податкового контролю за трансфертним
ціноутворенням

Управління
трансфертного
ціноутворення

Протягом
півріччя

2.9.

Відбір платників податків по контрольованих
операціях, в яких виявлені ризики.
Надання ДПС пропозицій для надіслання
запитів щодо подання документації про
контрольовані операції.

Управління
трансфертного
ціноутворення

Протягом
півріччя

здійснюють діяльність у сфері роздрібної
торгівлі,
обігу
спирту
етилового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, пального та проведено за звітний
період
17
фактичних
перевірок,
донараховано
5 416
тис.
гривень.
Інформацію щодо фактичних перевірок
надано до ДПС листами:
від 21.06.2021 № 2853/8/32-00-07-01-03-05;
від 26.06.2021 № 2907/8/32-00-07-01-03-05;
від 16.07.2021 № 2801/8/32-00-07-01-03-05
Організовано контроль за своєчасністю та
повнотою подання платниками податків
документації
для
цілей
податкового
контролю за трансфертним ціноутворенням.
ТОВ
"Метінвест-СМЦ",
ПАТ "АрселорМіттал
Кривий
Ріг",
ПрАТ "Центральний
ГЗК",
ПрАТ "Північний ГЗК", ПрАТ "Південний
ГЗК",
ПрАТ
"Інгулецький
ГЗК",
ПАТ" Інтерпайп
НМТЗ",
ТОВ
"М3
"ДНІПРОСТАЛЬ", ПАТ "Інтерпайп НТЗ",
ТОВ "Інтерпайп Україна", ПрАТ "ММК
ім.
Ілліча", ПрАТ "МК "Азовсталь",
ПРАТ "АКХЗ",
ТОВ
"Миколаївський
глиноземний -завод" подано документацію з
трансфертного
ціноутворення
вчасно,
відповідно до вимог ПКУ
Здійснено
аналіз
документації
та
направлено
аналітичну
довідку
по
АТ «Запорізький
завод
феросплавів»
(листом від 22.02.2021 №572/8/32-00-25-0110) . Триває аналіз отриманої документації
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Аналіз
поданої
платниками
податків
документації з трансферного ціноутворення та
надання до ДПС пропозицій щодо проведення
перевірки платників податків.
Проведення перевірок з питань дотримання
платниками податків принципу витягнутої
руки в здійснених контрольованих операціях

від 20 платників податків.
Листами від 22.02.2021 №569/8/32-00-2501 - 10,
від 31.03.2021 № 1165/8/32-00-25-01-05,
від 13.04.2021 № 1363/8/32-00-25-01-11 та
від 20.05.2021 № 1907/8/32-00-25-01, було
ініційовано на ДПС запит на отримання
документації.
Здійснено
аналіз
документації
та
направлено аналітичну довідку по АТ
«Запорізький завод феросплавів» (листом
від 22.02.2021 № 572/8/32-00-25-01-10).
Протягом першого півріччя 2021 року було
проведено
перевірку
з
питання
несвоєчасного
декларування
усіх
контрольованих операцій у Звіті про
контрольовані операції за 2018 рік
ПАТ «Енергомашспецсталь».
Завершено перевірки з питань повноти
нарахування і сплати податків під час
здійснення контрольованих операцій та з
питань дотримання платником податків
принципу «витягнутої руки» під час
здійснення контрольованих операцій по
ПрАТ
«ІНГЗК»
та
ПРАТ
«МК
«АЗОВСТАЛЬ». Складено акти перевірок,
термін винесе,ння податкових повідомленьрішень не настав.
Розпочато перевірки з питання дотримання
платником податків принципу «витягнутої
руки» під час здійснення контрольованих
операцій
по
АТ
«Дніпроазот»,
TOB «МЕТІНВЕСТ МРМЗ», ПАТ «ДМК»,
ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» та
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2.10.

Здійснення
контролю
за
валютними
операціями,
своєчасністю
проведення
розрахунків та оподаткуванням у сфері ЗЕД, за
дотриманням законодавства України

Управління
податкового аудиту

Протягом
півріччя

2.11.

Вжиття заходів щодо виявлення, аналізу,
організації та проведення перевірок осіб, які
здійснюють фінансові операції, що можуть
бути пов’язані з легалізацією (відмиванням)
доходів, одержаних злочинним шляхом або з
фінансування тероризму
Проведення
досліджень
за
власними
матеріалами, матеріалами правоохоронних
органів та інших організацій, пов’язаних з
легалізацією (відмиванням) доходів та іншими
правопорушеннями

Сектор боротьби 3
відмиванням
доходів,
одержаних
злочинним шляхом

Протягом
півріччя

Сектор боротьби 3
відмиванням
доходів,
одержаних
злочинним шляхом

Протягом
півріччя

Забезпечення
систематизації

Сектор боротьби 3
відмиванням

Протягом
півріччя

2.12.

2.13.

накопичення,
та
формування

обробки,
Реєстру

ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг». Листами
від 22.02.2021 № 569/8/32-00-25-01-10,
від 31.03.2021 № 1165/8/32-00-25-01-05,
від 13.04.2021 № 1363/8/32-00-25-01-11 та
від
20.05.2021
№ 1907/8/32-00-25-01
ініційовано на ДПС запити на отримання
документації
Протягом першого півріччя управлінням
податкового аудиту прийнято участь
у
5 документальних позапланових перевірках
платників
податків.
Донарахування
становлять 289 тис. грн (з питань контролю
за
трансфертним
ціноутворенням).
Надійшло запитів НБУ 221, з них
відпрацьовано
70.
За
результатами
перевірок нарахована та сплачено до
бюджету 1 923,66 тис. грн пені за
порушення термінів розрахунків у сфері
ЗЕД
(проінформовано
ДПС
листом
від 02.07.2021 № 2595/8/32-00-25-01-12)
Упереджено 9 схем, пов’язаних з ухиленням
та легалізацією доходів,
отриманих
злочинним шляхом. Інформація надіслана
листами
від 31.05.2021 № 2050/8/32-00-08-07 та
від 29.06.2021 № 2486/8/32-00-08-07
Протягом звітного періоду за матеріалами
правоохоронних
органів
та
власною
ініціативою складено 7 довідок аналітичних
досліджень. Інформація надіслана листами
від 30.06.2021 №2524/8/32-00-07 та
від 02.07.2021 № 2587/8/32-00-08-07
Протягом звітного періоду до Реєстру
інформації про фінансові операції, які
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інформації про фінансові операції, які можуть
бути пов’язані з легалізацією доходів,
одержаних
злочинним
шляхом,
фінансуванням тероризму та фінансуванням
розповсюдження зброї масового знищення та
інших правопорушень

3.1.

3.2.

доходів,
одержаних
злочинним шляхом

можуть бути пов’язані з легалізацією
доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванням тероризму та фінансуванням
розповсюдження зброї масового знищення
та
інших
правопорушень
внесено
14 операцій. Інформацію стосовно даних
правопорушень до ДПС направлено листом
від 29.06.2021 № 2480/8/32-00-08-07
Розділ 3. Організація роботи щодо контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і
реалізації пального
Організація та проведення перевірок суб'єктів Управління
Протягом Організовано та проведено 17 фактичних
господарювання в частині порушення вимог податкового аудиту півріччя
перевірок, донараховано 5 416 тис. гривень.
законодавства в частині: обліку, ліцензування,
Інформацію щодо фактичних перевірок
виробництва, зберігання, транспортування та
надано до ДПС листами: від
обігу пального, спирту етилового, алкогольних
від 21.06.2021 № 2853/8/32-00-07-01-03-05;
напоїв та тютюнових виробів; цільового
від 26.06.2021 № 2907/8/32-00-07-01-03-05;
використання пального та спирту етилового
від 16.07.2021 №2801/8/32-00-07-01-03-05
платниками податків; обладнання акцизних
складів витратомірами-лічильниками та/або
рівномірами-лічильниками;
здійснення
функцій, визначених законодавством у сфері
виробництва і обігу спирту етилового,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, пального, з підстав, визначених
підпунктами 80.2.2, 80.2.3 та 80.2.5 пункту 80.2
статті 80 Податкового кодексу України
Ведення обліку податкових векселів, які Підрозділи
Протягом Протягом звітного періоду питання ведення
видаються суб’єктами господарювання до податкового
півріччя
обліку податкових векселів та контроль за
отримання підакцизних товарів (продукції) та адміністрування
повнотою і своєчасністю їх погашення
контроль за повнотою і своєчасністю їх платників податків
знаходились на постійному контролі
погашення
підрозділів податкового адміністрування
підприємств
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Розділ 4. Впровадження та розвиток електронних сервісів для суб’єктів господарювання
4.1.

4.2.

5.1.

Всього надано 3795 адміністративних
послуг: 1036 по реєстрації реєстраторів
розрахункових операцій, 1011 по реєстрації
книг обліку розрахункових операцій, 250 по
реєстрації розрахункових книжок (лист на
ДПС від 02.07.2021 №2608/8/32-00-12-0104), видано 29 довідок про сплачений
нерезидентом в Україні податок на
прибуток (доходи), 59 довідок щодо
підтвердження
статусу
податкового
резидента України
(лист
на
ДПС
від 02.07.2021
№ 2609/8/32-00-12-01-04),
1410 довідок про відсутність заборгованості
з платежів, контроль за справлянням яких
покладено на контролюючі органи (лист на
ДПС від 02.07.2021 № 2607/8/32-0013-08)
Протягом Анульовано реєстрацію 2 платникам ПДВ
Організація роботи щодо формування та Управління
(Журнал форма № 6-РЖ в ITC «Податковий
півріччя
ведення
реєстрів:
платників
ПДВ, електронних
блок»).
Оброблено
7
заяв
на
страхувальників, платників акцизного податку сервісів
перереєстрацію платників ПДВ (Журнал
з реалізації пального та спирту етилового
форма № 2-РЖ
в
ITC
«Податковий
блок»).
Сформовано 31 витяг з Реєстру платників
ПДВ (Журнал Запитів про отримання витягу
з
Реєстру , платників
ПДВ
в
ITC
«Податковий блок»)
Розділ 5. Організація роботи з платниками податків, громадськістю та засобами масової інформації
Протягом За звітний період проведено 108 зустрічей з
Організація
та
проведення
заходів
з Сектор
громадськістю, 5 засідань «круглого столу».
півріччя
представниками
бізнесу,
інститутів інформаційної
3 інститутами громадянського суспільства
громадянського
суспільства
(засідань взаємодії
проведено 3 заходи. Звіт до ДПС надано
«круглого столу», зборів, зустрічей тощо) 3 (організаційнолистом від 30.06.2021 № 2533/8/32-00-30-06
питань реалізації державної політики у сфері розпорядче

Забезпечення якісного та своєчасного надання
адміністративних послуг та інших сервісів

Управління
електронних
сервісів

Протягом
півріччя
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оподаткування
за
участі
Міжрегіонального управління

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

керівництва управління),
структурні
підрозділи
Інформування громадськості через засоби Сектор
масової інформації та оприлюднення на інформаційної
субсайті офіційного вебпорталу ДПС щодо взаємодії
завдань, напрямів і результатів діяльності (організаційнорозпорядче
Міжрегіонального управління
управління),
структурні
підрозділи
Організація роботи щодо реєстрації та повноти Управління
електронних
обліку великих платників податків
сервісів
Забезпечення своєчасного і кваліфікованого Організаційнорозгляду звернень громадян відповідно до розпорядче
вимог Закону України від 02 жовтня 1996 року управління,
№393/96-ВР «Про звернення громадян»
структурні
підрозділи

Організація
посадовими
управління

особистого
особами

прийому громадян ОрганізаційноМіжрегіонального розпорядче
управління,
структурні
підрозділи

Протягом
півріччя

Інформація розміщена у розділі сайту «Для
громадськості»:
публічна
інформація,
звернення громадян, приймальня громадян.
Оприлюднено 284 матеріали, із них 145
консультаційно-роз’яснювальних та 139
інформаційних Звіт до ДПС надано листом
від 30.06.2021 № 2533/8/32-00-30-06

Протягом
півріччя

На обліку знаходиться 285 ВПП, з них
4 платника в стадії припинення (Журнал
обхідних листів в ITC «Податковий блок»)
Протягом першого півріччя 2021 року до
Міжрегіонального управління надійшло
2 звернення від громадян. Ці звернення
своєчасно розглянуті і надані відповіді.
Колективних скарг не надходило. Звернень
від громадян, які потребують соціального
захисту, до Міжрегіонального управління
не було. Звернень від жінок, яким
присвоєно почесне звання України «Матигероїня», від інвалідів Великої Вітчизняної
війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв
Радянського Союзу та Героїв України не
надходило
У
Міжрегіональному
управлінні
на
першому поверсі адміністративної будівлі,
яка знаходиться за адресою: м. Дніпро,
проспект Олександра Поля, 57, у кімнаті
№114 розташована приймальня громадян.
Відповідну вивіску «Приймальня громадян»
розміщено і на фасаді адміністративного

Протягом
півріччя

Протягом
півріччя
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5.6.

5.7.

Управління
електронних
сервісів,
організаційнорозпорядче
управління,
структурні
підрозділи
Організація
та
координація
роботи Організаційноструктурних підрозділів щодо своєчасного розпорядче
розгляду запитів на публічну інформацію управління,
відповідно до вимог Закону України від 13 структурні
січня 2011 року №293 9-VI «Про доступ до підрозділи
публічної інформації» та надання відповідей
на них
Забезпечення якісного та своєчасного розгляду
інформації, яка надійшла від платників
податків на сервіс «Пульс»

Протягом
півріччя

Протягом
півріччя

будинку. На стендах у приміщенні будівлі
розміщено Графік особистого прийому
громадян
посадовими
особами
Міжрегіонального управління. Протягом
звітного періоду громадяни на особистий
прийом до керівництва Міжрегіонального
управління не звертались
На 11 звернень на сервіс «Пульс» надано
відповіді без порушень строків розгляду

До Міжрегіонального управління надійшло
2
запити
на
отримання
публічної
інформації. Відповіді на запити надані в
установлений законодавством 5-ти денний
термін

Розділ 6. Забезпечення взаємозв’язків з органами державної влади та місцевого самоврядування, міжнародного
співробітництва. Організація міжвідомчої взаємодії із суб’єктами інформаційних відносин
6.1.

Забезпечення взаємодії з органами виконавчої
влади, які забезпечують ведення відповідних
державних
реєстрів
(кадастрів),
щодо
отримання
(безоплатно)
інформації,
необхідної для здійснення повноважень
контролюючих органів

Структурні
підрозділи

Протягом
півріччя

Для забезпечення виконання дохідної
частини
місцевого
бюджету
щодо
надходження орендної плати за землю,
проведення
інвентаризації
земельних
ділянок, контролю за повнотою сплати
орендної плати за землю, а також
здійснення
заходів
по
залученню
підприємств до перегляду та внесення змін
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6.2.

7.1.

7.2.

або доповнень до діючих договорів оренди
земельних ділянок, які не відповідають
вимогам чинного земельного законодавства
в частині визначення річної орендної плати
за землю, налагоджено співпрацю з
Департаментом по роботі з активами
Дніпровської міської ради.
Протягом
першого півріччя 2021 року забезпечено
надходження
плати за землю у сумі
246,2 млн гривень. Направлено листами:
від 26.01.2021 № 34/5/32-00-04-02-04-20
від 25.03.2021 № 258/5/32-00-04-02-04-12
від 25.05.2021 № 615/5/32-00-19-20
від 25.06.2021 № 825/5/32-00-19-20
Організація передачі до ДПС проектів запитів та Управління
Протягом Направлено до ДПС проекти спеціальних
аналізу інформації, наданої
компетентними трансфертного
півріччя
запитів:
органами іноземних держав в рамках обміну ціноутворення,
від 22.02.2021 № 569/8/32-00-25-01-10,
податковою
інформацією
згідно
із структурні
від 31.03.2021 № 1165/8/32-00-25-01-05,
законодавством
України,
міжнародними підрозділи
від 13.04.2021 № 1363/8/32-00-25-01-11 та
договорами України
від
20.05.2021
№ 1907/8/32-00-25-01,по
АТ «Покровський
ГЗК»,
ТОВ "ОПТІМУСАГРО
ТРЕЙД",
ПрАТ «СЕНТРАВІС
ПРОДАКШН
ЮКРЕЙН», АТ "ОГХК", АТ" НЗФ",
АТ "Запорізиькй завод феросплавів"
Розділ 7. Координація роботи з питань основної діяльності, здійснення контролю за виконанням документів та перевірок з
окремих питань
Розробка та затвердження в установленому ОрганізаційноНадано План роботи Міжрегіонального
До
порядку плану роботи Міжрегіонального розпорядче
05.06.202 управління на друге півріччя 2021 року на
управління на друге півріччя 2021 року
управління,
1
затвердження в. о. Голови ДПС листом
структурні
від 01.06.2021 № 2100/8/32-00-01-01-15
підрозділи
Опрацювання
пропозицій
структурних ОрганізаційноПротягом Листом від 18.01.2021 №56/8/32-00-01
підрозділів щодо удосконалення організаційної розпорядче
півріччя
надано пропозиції щодо внесення змін до

І
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7.3.

структури
та
штатного
розпису
Міжрегіонального управління.
Підготовка переліків змін до організаційної
структури
та
штатного
розпису
Міжрегіонального управління, надання їх до
ДПС на погодження та затвердження у
встановленому
порядку.
Підготовка
відповідних проектів наказів

управління, відділ
інфраструктури та
бухгалтерського
обліку,
структурні
підрозділи

Підготовка та погодження у встановленому

Організаційно-

г

Протягом

Методичних рекомендацій щодо побудови
організаційних структур територіальних
органів ДПС;
Листом від 26.01.2021 № 155/8/32-00-01
надано пропозиції щодо вдосконалення
організаційної структури Міжрегіонального
управління та збільшення чисельності.
Перелік змін №1
до організаційної
структури Міжрегіонального управління
(збільшення чисельності на 7 шт. одиниць
та її перерозподіл між підрозділами)
направлено на погодження до ДПС листом
від 10.02.2021 № 397/8/32-00-01.
Введено в дію перелік змін № 1 до
Організаційної структури Міжрегіонального
управління наказом від 23.02.2021 № 72
«Про введення в дію переліку змін № 1 до
Організаційної структури Міжрегіонального
управління».
Перелік змін № 2 до організаційної
структури Міжрегіонального управління
направлено на погодження до ДПС листом
від 09.03.2021 № 829/8/32-00-01.
Введено в дію переліку змін № 2 до
Організаційної структури Міжрегіонального
управління наказом від 19.03.2021 № 101
«Про введення в дію переліку змін № 2 до
Організаційної структури Міжрегіонального
управління».
Листом від 20.05.2021 № 1909/8/32-00-0101-15
направлено
пропозиції
про
вдосконалення структури та збільшення
штатної чисельності
Відповідно до п. 3.1 Порядку підготовки та

»
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порядку розподілу обов’язків між керівним
складом Міжрегіонального управління

розпорядче
управління

півріччя

погодження розподілу обов’язків між
керівним складом територіальних органів
ДПС,
затвердженого наказом ДПС
від
14.12.2020
№ 717
(із
змінами)
направлено на погодження до ДПС проект
розподілу обов’язків між керівним складом
Міжрегіонального управління листом
від 06.01.2021 № 4/8/32-00-01.
Наказом від 12.01.2021 № 6 затверджено
Тимчасовий
розподіл
обов’язків
між
керівництвом Східного міжрегіонального
управління ДПС по роботі з великими
платниками податків.
У зв’язку з кадровими змінами наказом
від
06.04.2021
№ 121
затверджено
Тимчасовий
розподіл
обов’язків між
керівництвом
Міжрегіонального
управління.
Наказом від 22.04.2021 № 149 «Про
внесення змін до наказу Міжрегіонального
управління від 06.04.2021 № 121» внесено
зміни щодо взаємозаміни керівництва на
період відсутності.
Листом від 01.04.2021 №2257/8/32-00-0101-15 направлено проект наказу про
розподіл обов’язків між керівним складом
Міжрегіонального
управління
на
погодження (відповідно до наказу ДПС
від
19.05.2021
№ 529),
який
після
погодження ДПС затверджено наказом
Міжрегіонального управління від 16.06.2021
№ 213 «Про розподіл обов’язків між
керівним
складом
Міжрегіонального
управління»_____________________________
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7.4.

Організаційне
забезпечення
проведення Організаційноапаратних нарад, нарад (заслуховувань), розпорядче
робочих зустрічей з представниками Ради управління,
бізнес-омбудсмена
тощо,
підготовка структурні
відповідних матеріалів.
підрозділи
Складання розпорядчих документів, рішень,
протоколів,
доведення
до
виконавців
прийнятих рішень та здійснення контролю за
їх виконанням

Протягом
півріччя

7.5.

Здійснення системного автоматизованого та Організаційнодистанційного контролю за виконанням розпорядче
структурними підрозділами
контрольних управління
завдань, визначених актами органів державної
влади та дорученнями органів вищого рівня,
завдань до іншої вхідної кореспонденції,

Протягом
півріччя

Підготовлено порядки денні та складено
18 протоколів
апаратних
нарад
Міжрегіонального управління, здійснено
автоматизований контроль за 291 наданими
протокольними дорученнями. За всіма
дорученнями були сформовані звіти про
виконання у визначені терміни.
Проведено заслуховування
начальників
управлінь податкового адміністрування
підприємств з питань відпрацювання
суб’єктів господарювання, які знизили
податкову ефективність в декларації з
податку на прибуток за І квартал 2021 року
в порівнянні з аналогічним періодом
минулого
року
та
не
забезпечили
відпрацювання резервів Міжрегіонального
управління та складено 2 протоколи
заслуховування.
За результатами заслуховувань складено
протоколи та виставлено 46 контрольних
карток. Виконання завдань оформлено
службовими записками, за результатами
аналізу
якості
виконання
доручень
керівництва
знято
з
контролю
25 контрольних
карток.
По
іншим
завданням строк виконання не настав.
За перше півріччя 2021 року звернень та
скарг Ради бізнес-омбудсмена не надходило
На виконання наказу ДПС України
від
04.02.2021
№ 184
та
наказу
Міжрегіонального управління
від 21.04.2021 № 148 станом на 30.06.2021
здійснено
оцінку рівня
виконавської
дисципліни за звітний період 2021 року
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звернень і запитів народних депутатів України,
депутатів місцевих рад, доручень керівництва
ДПС до іншої вхідної кореспонденції та
власних рішень

7.6.

Здійснення
системної
оцінки
рівня
виконавської дисципліни
у
структурних
підрозділах та надання інформації керівництву
Міжрегіонального управління

Організаційнорозпорядче
управління

Протягом
півріччя

(згідно
з
даними
ITC
«Управління
документами») наданих:
1)
керівництвом
ДПС
України
за
виконанням 402 доручень, з них: доручень,
визначених
рішеннями,
протоколами
Колегії ДПС - 9, доручень ДПС, що
визначені
наказами
ДПС
239;
розпорядженнями ДПС - 8; протокольними
дорученнями, що надані на апаратних
нарадах ДПС, проведених за участі
керівництва ДПС 113; дорученнями
Голови ДПС, дорученнями Голови ДПС до
доповідних записок керівників структурних
підрозділів ДПС, листами - дорученнями 33;
2)
керівництвом
Міжрегіонального
управління за виконанням 996 доручень, з
них: наказами - 65; розпорядженнями - 20,
протокольними дорученнями керівництва291; дорученнями керівництва - 132,
завдання до іншої вхідної кореспонденції
(звернення на урядову «гарячу лінію»,
контрольні листи-завдання ДПС, ІПК та
ін.) - 488
На виконання наказу ДПС
України
від
04.02.2021
№ 184
та
наказу
Міжрегіонального управління
від 21.04.2021 № 148 станом на 30.06.2021
здійснено
оцінку
рівня
виконавської
дисципліни за звітний період
(згідно 3
даними ITC «Управління документами»)
наданих керівництвом Міжрегіонального
управління за виконанням 996 доручень та
керівництвом ДПС України за виконанням
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7.7.

7.8.

Забезпечення
своєчасного
та
якісного Організаційносистемного автоматизованого контролю за розпорядче
розглядом звернень громадян та запитів на управління,
структурні
отримання публічної інформації
підрозділи
Здійснення
заходів
щодо
формування, Організаційнозберігання, обліку та використання архівних розпорядче
управління
документів

Протягом
півріччя

Протягом
півріччя

402 доручень.
Результати стану виконавської дисципліни
відображені у доповідних записках та
дорученнях:
від 11.02.2021 № 1042/32-00-01-01-16;
від 12.03.2021 № 1743/32-00-01-01-1;
від
14.04.2021
№ 2/ДОР/32-00-01
до
Доповідної від 12.04.2021 №2577/32-00-0101-16;
від
12.05.2021
№ 4/ДОР/32-00-01
до
Доповідної від 13.05.2021 №3421/32-00-0101-16;
від
14.06.2021
№5 /ДОР/32-00-01
до
Доповідної від 09.06.2021 №4161/32-00-0101-16;
від
13.08.2021
№ 8/ДОР/32-00-01
до
Доповідної від 12.07.2021 №4950/32-00-0101-16
До Міжрегіонального управління надійшло
2 . запити
на
отримання
публічної
інформації. Відповіді на запити надані в
установлений законодавством 5-ти денний
термін
Систематично
здійснювався
прийом
документів на зберігання, видачу наявних
документів
архівного
фонду
для
тимчасового користування за запитами
структурних підрозділів та колишніх
працівників СДПІ по роботі з ВПП у
м. Дніпропетровську (ЗО запитів).
Проводився аналіз наявних документів
архівного
фонду
для
визначення
необхідності знищення документів термін
зберігання яких закінчився
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7.9.

Здійснення
відомчого
контролю
за Сектор відомчого
додержанням вимог законодавства, інших контролю
заходів контролю щодо стану організації
роботи, виконання покладених завдань і
функцій

Протягом
півріччя

Проведені
перевірки
структурних
підрозділів з наступних питань:
організація роботи, контроль за повнотою та
своєчасністю
застосування
штрафних
(фінансових)
санкцій
структурними
підрозділами Міжрегіонального управління
за
період діяльності з 01.01.2020 по
31.12.2020 року у межах компетенції
(Доручення від 02.03.2021 № 1-д/32-00-0101-11 до доповідної записки від 02.03.2021
№ 1556/32-00-02-14);
організація роботи по обліку податкового
боргу в частині взаємодії структурних
підрозділів,
які
ліквідуються
щодо
здійснення комплексу заходів у ході
початку
діяльності
Міжрегіонального
управління для відпрацювання податкового
боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску
за період діяльності з 15.12.2020 по
01.03.2021 року;
стан організації роботи структурних
підрозділів Міжрегіонального управління
при проведені заходів щодо повернення
платникам податків помилково та/або
надміру
сплачених
сум
грошових
зобов’язань
та
пені
у
випадках,
передбачених' законодавством, за період
діяльності з 01.01.2021 по 31.03.2021 року
(Доручення від 22.06.2021 № 7-д/32-00-0101-11
до
доповідної
записки
від 22.06.2021 № 4456/32-00-02-14).
У травні - червні 2021 року на виконання
Розпорядження ДПС від 30.04.2021 № 9-р
«Про проведення тематичних перевірок»
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7.10.

Підготовка
висновків
та
пропозицій
начальнику
Міжрегіонального
управління
щодо вжиття заходів реагування для усунення
виявлених
недоліків
та
порушень
за
матеріалами
перевірок,
службових
розслідувань, розгляду звернень, скарг, аналізу
та
опрацювання
іншої
інформації
про
негативні
прояви
у
діяльності
Міжрегіонального управління

Сектор відомчого
контролю

Протягом
півріччя

7.11.

Організація та забезпечення контролю за
усуненням недоліків та порушень, виявлених
перевірками

Сектор відомчого
контролю

Протягом
півріччя

сектором відомчого контролю проводилась
тематична
перевірка
по
з’ясуванню
інформації, викладеної у листі Державного
бюро
розслідувань
щодо
проведених
коригувань
облікових
показників
в
Інформаційно-телекомунікаційній системі
«Податковий блок»
Сектором відомчого контролю протягом
півріччя по виявлених перевірках недоліках
та порушеннях підготовлено 2 доповідні
записки
начальнику
Міжрегіонального
управління з пропозиціями щодо вжиття
заходів реагування для усунення та аналізу
порушень.
Підрозділами Міжрегіонального управління
постійно
проводиться
робота
щодо
усунення
встановлених
перевіркою
порушень і відпрацювання ймовірних
резервів надходжень платежів до бюджету.
(Доручення
від 02.03.2021 року№ 1-д/32-00-01-01-11 до
доповідної записки від 02.03.2021
№ 1556/32-00-02-14;
від 22.06.2021 року № 7-Д/32-00-01-01-11 до
доповідної записки від 22.06.2021
№ 4456/32-00-02-14)
За результатами проведених перевірок
виявлено ймовірні резерви надходжень
платежів до бюджету у сумі 5 533,2
тис. гривень. По виявленим порушенням
складено акти камеральних перевірок на
суму 1 838,2 тис. грн (код бюджетної
класифікації 14010100), термін прийняття
податкових повідомлення - рішень не
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7.12.

8.1.

Організація та здійснення внутрішнього
контролю у Міжрегіональному управлінні

Організаційнорозпорядче
управління,
структурні
підрозділи

Протягом
року

Розділ 8. Організація правової роботи
Організація та ведення позовної роботи, Управління
Протягом
спрямованої на забезпечення надходження супроводження
півріччя
судових
справ,
платежів до бюджетів усіх рівнів
структурні
підрозділи

настав (акти надіслано засобами поштового
зв’язку).
По сумі виявлених за результатами
перевірки
ймовірних
резервів
—
327,2 тис. грн, відсутні підстави проведення
працівниками Міжрегіонального управління
камеральних перевірок та складання за їх
результатами
актів
у
зв’язку
з
переведенням платника податків на облік до
іншого
територіального
органу.
По
ймовірних резервах - 3367,8 тис. грн триває
відпрацювання.
Зокрема,
готуються
матеріали на розгляд Робочої групи по
відпрацюванню штрафних санкцій та пені,
проводиться робота щодо погашення
платниками податків податкового боргу,
здійснюється супроводження у судах справ
по донарахованим сумам податкових
зобов’язань, тощо.
Наказом Міжрегіонального управління
від 19.04.2021 № 144 затверджено Порядок
організації та здійснення внутрішнього
контролю. Інформацію про стан роботи у
напрямку
організації
та
здійснення
внутрішнього
контролю
у
Міжрегіональному управлінні направлено
листом від 09.06.2021 № 2242/8/32-00-01-0116
Управлінням супроводження судових справ за
перше півріччя 2021 року забезпечено
супроводження 12 судових справ за позовами
контролюючого органу до платників податків
про погашення сум податкового боргу на
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8.2.

8.3.

9.1.

загальну суму 1 051,2 млн грн та забезпечено
отримання рішень на користь податкового
органу на суму 855,8 млн гривень. Про
результати роботи проінформовано ДПС
листом від 05.07.2021 №2636/8/32-00-20-02
Забезпечення в установленому законодавством Управління
Протягом На супроводженні в управлінні перебуває
порядку
представництва інтересів ДПС, супроводження
півріччя
995 судових справ. Управлінням забезпечено
справ,
Міжрегіонального управління, їх посадових осіб судових
отримання рішень на користь податкового
у судах та інших органах під час розгляду спорів, управління
органу на загальну суму 3 794,5 млн грн та
у т.ч. з питань трансфертного ціноутворення
трансфертного
забезпечено надходження до державного
ціноутворення,
бюджету 320,1 млн гривень.
юридичний сектор,
Юридичним
сектором
забезпечено
структурні
супроводження 3 судових справ, з яких один
підрозділи
спір трудовий та отримано 2 судових рішення
на користь податкового органу. Відповідна
інформація
направлена
листом
від 30.06.2021 № 2559/8/32-00-05
Узагальнення та аналіз результатів позовної Управління
Протягом Управлінням супроводження судових справ
роботи за участі Міжрегіонального управління
супроводження
півріччя
за перше півріччя 2021 року подано до суду
судових
справ,
5 позовних заяв, з яких одна про арешт коштів
юридичний сектор
платника податків та дві позовні заяви про
припинення юридичної особи. Станом на
поточну дату рішення по справам відсутні.
Узагальнююча інформація направлена листом
від 05.07.2021 № 2636/8/32-00-20-02
Розділ 9. Організація роботи з персоналом. Запобігання та виявлення корупції
Організація роботи щодо укомплектування Сектор кадрового Протягом
Міжрегіонального управління
працівниками забезпечення
та півріччя
відповідного фаху і кваліфікації. Підготовка розвитку персоналу
проектів наказів про призначення, переміщення
та звільнення працівників Міжрегіонального
управління

Протягом першого півріччя 2021 року
призначено на посади державної служби:
179 посадових осіб, у тому числі 6 - шляхом
укладення
контракту
на період дії
карантину.
Підготовлено 168 наказів по особовому
складу Міжрегіонального управління, у
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9.2.

Організація
роботи
щодо
проведення Сектор кадрового Протягом
конкурсного відбору для заміщення вакантних забезпечення
та півріччя
посад державних службовців, вивчення та аналіз розвитку персоналу
документів кандидатів на вакантні посади (з
урахуванням обмежень на час дії карантину,
установленого з метою запобігання поширенню
на території України гострої респіраторної
хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом
8АІ18-СоУ-2»)

тому числі:
призначення працівників - 64;
переведення працівників -3 7 ;
покладення виконання обов’язків - 12;
звільнення працівників - 14
На Єдиному порталі вакансій державної
служби зареєстровано особистий кабінет.
Підготовлено
наказ
Міжрегіонального
управління від 15.01.2021 № 12 «Про
утворення
конкурсної комісії»,
яким
затверджено
персональний
склад
Конкурсної
комісії
для
проведення
конкурсу на зайняття вакантних посад
державної
служби,
призначення
та
звільнення
з
яких,
відповідно
до
законодавства, здійснюється начальником
Міжрегіонального управління.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 22 квітня 2020 року № 290
«Деякі питання призначення на посади
державної служби на період дії карантину,
установленого
з
метою
запобігання
поширенню на території України гострої
респіраторної
хвороби
СОУГО-19,
спричиненої коронавірусом 8АІ18-СоУ-2»
забезпечено
підготовку
наказів
Міжрегіонального управління
від 11.02.2021 № 33-о,
від 25.02.2021 № 48-о, якими оголошено
добір на 5 вакантних посад державної
служби категорії «В».
Забезпечено підготовку та публікацію на
Єдиному порталі вакансій
державної
служби наказів від 11.03.2021 № бО-о,
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9.3.

Проведення
економічного
(професійного) Сектор кадрового
навчання працівників структурних підрозділів з забезпечення
та
метою підвищення їх кваліфікації, обговорення розвитку
наказів ДПС та Міжрегіонального управління, персоналу,
вивчення інструктивних і методичних матеріалів структурні
підрозділи

Протягом
півріччя

9.4.

Організація роботи та здійснення контролю за Сектор кадрового
визначенням завдань і ключових показників забезпечення
та

Протягом
півріччя

від 08.04.2021 № 89-0,
від 28.04.2021 № 107-о,
від 12.05.2021 № 121-0,
від 01.06.2021 № 139-0,
від 30.06.2021 № 168-0, якими оголошено
конкурс на зайняття вакантних посад
державної служби категорій «Б» та «В»
Міжрегіонального управління
Протягом першого півріччя проводились
навчання без відриву від роботи за окремим
навчально-тематичним
планом,
затвердженим на 2021 рік. Створені
навчальні групи структурних підрозділів
Міжрегіонального управління, з початку
року провели по 16 годин навчання.
Професійно-економічне
навчання
проводилось
за
наступними
темами:
вивчення
нових
законодавчих
інструктивних і методичних матеріалів з
питань
оподаткування;
здійснення
системної оцінки рівня виконавської
дисципліни;
ведення
діловодства;
правильності
оформлення
документів;
профілактичні
заняття
з
вивчення
антикорупційного
законодавства.
Результати відображені в журналі занять
професійного' навчання без відриву від
роботи
посадових
осіб
відповідної
навчальної
групи.
38
працівників
Міжрегіонального управління пройшли
навчання за онлайн - курсами та отримали
відповідні сертифікати
Міжрегіональне управління здійснюється
систематичний моніторинг стану виконання
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9.5.

результативності,
ефективності
та
якості
службової діяльності державних службовців у
встановленому законодавством порядку

розвитку
персоналу,
структурні
підрозділи

Підготовка, забезпечення та контроль за
проведенням
заходів
щодо
запобігання
корупційним
правопорушенням
та
правопорушенням, пов’язаним з корупцією у
сфері службової діяльності посадових осіб
Міжрегіонального управління

Сектор з питань Протягом
запобігання
та півріччя
виявлення корупції

завдань
і
ключових
показників
результативності, ефективності та якості
службової діяльності державних службовців
на 2021 рік. Узагальнена інформація про
виконання завдань і ключових показників
результативності, ефективності та якості
службової
діяльності
державних
службовців, які займають посади категорії
«Б» та «В» надано службовими листами
від 26.04.2021 № 1550/8/32-00-11 -20 та
від 05.07.2021 № 2632/8/32-00-11-20
Протягом першого півріччя 2021 року
підготовлено та забезпечено проведення та
контроль за заходами щодо запобігання
корупційним
правопорушенням
та
порушенням, пов’язаним з корупцією у
сфері службової діяльності посадових осіб.
Видано накази від 29.01.2021 № 34 «Про
забезпечення електронного декларування за
2020 рік»,
від 16.03.2021 № 96 «Про організацію
роботи
з
внесеними
викривачами
повідомленнями про корупцію»,
від 16.03.2021
№ 97 «Про визначення
спеціально уповноважених осіб з питань
етичної поведінки»,
від 16.03.2021 № 98 «Про особливості
приймання
дарунків,
одержаних
як
подарунки державі»).
Проведено 6
перевірочних
заходів
за
завданнями
Управління з питань запобігання та
виявлення
корупції
ДПС
України.
Проведена перевірка двох повідомлень
щодо причетності посадових та службових
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9.6.

Здійснення заходів з виявлення, запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів у посадових
осіб Міжрегіонального управління

Сектор з питань
запобігання
та
виявлення корупції,
структурні
підрозділи

Протягом
півріччя

9.7.

Здійснення профілактичної роботи з питань
дотримання
вимог
антикорупційного
законодавства
серед
працівників
Міжрегіонального управління

Сектор з питань
запобігання
та
виявлення корупції,
структурні
підрозділи

Протягом
півріччя

г

осіб Міжрегіонального управління до
вчинення корупційних або пов’язаних з
корупцією
правопорушень.
Фактів
порушення антикорупційного законодавства
працівниками територіального органу не
встановлено
Вживались
заходи
щодо
виявлення,
запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів
у
посадових
осіб
Міжрегіонального
управління.
Врегульовано один конфлікт інтересів,
наказом
від 29.04.021
№ 157 «Про
врегулювання конфлікту інтересів шляхом
усунення від виконання завдання, вчинення
дій, прийняття рішення або участі в його
прийнятті». Фактів вчинення дій, прийняття
рішень в умовах реального конфлікту
інтересів не встановлено
Сектором з питань запобігання та виявлення
корупції з метою своєчасного подання
державними службовцями декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій
держави, проводились
організаційні
(видання відповідного наказу від 29.01.2021
№ 34 «Про забезпечення електронного
декларування за 2020 рік»), інформаційні
(розміщення
інформацій
на
субсайті
територіального
органу,
надання
інформаційно-методичних
матеріалів
структурним підрозділам), навчальні заходи
(лекції та семінари) та надавалась практична
допомога працівникам Міжрегіонального
управління. Факти не подання або
несвоєчасного
подання
декларацій
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9.8.

Здійснення організаційних заходів щодо
своєчасного
подання
державними
службовцями декларацій осіб, уповноважених
на виконання функцій держави

9.9.

Проведення
(участь
у
проведенні)
в Сектор з питань Протягом
та півріччя
установленому
порядку
службових запобігання
розслідувань (перевірок) стосовно працівників виявлення корупції
Міжрегіонального
управління
щодо
невиконання
вимог
антикорупційного
законодавства

9.10.

Контроль за виконанням Правил етичної Сектор з питань
поведінки
посадовими
особами запобігання
та
Міжрегіонального управління
виявлення корупції

Сектор з питань Протягом
запобігання
та півріччя
виявлення корупції

Протягом
півріччя

працівниками
територіального
органу
відсутні
Фактів
невиконання
вимог
антикорупційного законодавства з боку
працівників Міжрегіонального управління
протягом першого півріччя 2021 року не
встановлено, у зв’язку з чим відповідні
службові розслідування (перевірки) не
проводились
Протягом першого півріччя 2021 року
вживались заходи контролю за виконанням
Правил етичної поведінки посадовими
особами
Міжрегіонального
управління
(Направлено
листами
від 08.04.2021 № 166/8/32-00-14-20 та
від
07.07.2021
№2664/8/32-00-14-20).
Визначено уповноважену особу з питань
етичної
поведінки
(наказом
від 16.03.2021 № 97 «Про визначення
спеціально уповноважених осіб з питань
етичної поведінки у Міжрегіональному
управлінні»).
Організовано
проведення
навчальних заходів. Фактів порушення норм
етичної поведінки не встановлено
Протягом першого півріччя 2021 року
вживались заходи контролю за виконанням
Правил етичної поведінки посадовими
особами Міжрегіонального управління.
Визначено уповноважену особу з питань
етичної
поведінки
(наказом
від 16.03.2021
№ 97 «Про визначення
спеціально уповноважених осіб з питань
етичної поведінки у Міжрегіональному
управлінні»).
Організовано
проведення
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9.11.

навчальних заходів. Фактів порушення норм
етичної поведінки не встановлено
Участь у виконанні Антикорупційної програми Сектор з питань Протягом Протягом першого півріччя 2021 року
Державної податкової служби України на запобігання
та півріччя
Міжрегіональним управлінням забезпечено
виявлення корупції,
2020-2022 роки
виконання всіх заходів передбачених
структурні
Антикорупційною програмою Державної
підрозділи
податкової служби України на 2020 2022 роки, затвердженою наказом ДПС
від 19.10.2020 № 575 (зі змінами), заходів
щодо усунення (мінімізації) корупційних
ризиків, визначених у додатку 2 до Звіту за
результатами оцінки корупційних ризиків у
Державній податковій службі України, з
метою зменшення ймовірності вчинення
корупційних правопорушень своєчасно та в
визначені строки. Направлено листами
від
08.04.2021 № 166/8/32-00-14-20 та
від 07.07.2021 №2664/8/32-00-14-20
Розділ 10. Організація фінансової діяльності. Матеріально-технічний розвиток

10.1.

Затвердження змін до кошторисів та планів
асигнувань за бюджетними програмами,
закріпленими
за
»Міжрегіональним
управлінням, змін до них згідно з обсягами,
визначеними в розписі Державного бюджету
України на 2021 рік

Відділ
інфраструктури та
бухгалтерського
обліку

Протягом
півріччя

10.2.

Складання фінансової звітності про виконання

Відділ

Протягом

У першому півріччі 2021року направлено та
затверджено зміни до кошторису та плану
асигнувань на 2021 рік за бюджетною
програмою 3507010
«Керівництво та
управління у сфері податкової політики»:
від 12.02.2021 № 55;
від 19.03.202 Ь№ 112;
від 31.05.2021 № 256.
Крім
того,
затверджено
31.05.2021
кошторис на 2021 рік за бюджетною
програмою 3507090 «Виконання судових
рішень на користь фізичних та юридичних
осіб»
У першому півріччі 2021 року забезпечено
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кошторису за бюджетними програмами,
відповідальним виконавцем яких є ДПС, та
подання її в установленому порядку до ДПС

10.3.

11.1.

11.2.

інфраструктури та півріччя
бухгалтерського
обліку

складання та подання фінансової та
бюджетної звітності за 2020 рік та І квартал
2021 року із застосуванням автоматизованої
системи АС «С-Звітність» до ДКС.
Крім того, забезпечено своєчасне подання
звітів до ДПС в електронному вигляді
засобами електронного зв’язку на скриньку
«ДФСУ 050102 Офіційна скринька», із
подальшим направленням в паперовому
форматі листами:
від 14.01.2021 № 34/8/32-00-10-15 та
від 09.04.2021 № 1342/8/32-00-10-15
Протягом У звітному періоді фахівцями відділу
Здійснення заходів щодо проведення процедур Відділ
публічних
закупівель
відповідно
до інфраструктури та півріччя
інфраструктури та бухгалтерського обліку
законодавчих та інших нормативно-правових бухгалтерського
проведені закупівлі, а саме: 4 процедури
обліку
відкритих торгів, 12 переговорних процедур
актів
та 1 спрощена закупівля, за результатами
проведення
яких
було
укладено
17 договорів
Розділ 11. Інформаційно-технічне забезпечення діяльності та технічне супроводження електронних сервісів. Забезпечення
охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Забезпечення в структурних підрозділах Управління
Протягом Налаштовано та встановлено 38 ПЕОМ на
функціонування і підтримки в актуальному електронних
півріччя
робочих місцях користувачів. Виконано
стані
серверного
та
комп’ютерного сервісів, структурні
ремонт
16
принтерів.
Заправлено
обладнання,
інформаційних
систем, підрозділи
168 картриджів до друкуючих пристроїв.
автоматизованих робочих місць
Забезпечено функціонування серверного та
мережевого обладнання
Адміністрування підсистем ITC «Податковий Управління
Протягом Надано доступи до інформаційних систем
блок»,
ITC
«Управління
документами», електронних
півріччя
ITC «Податковий блок», ITC «Єдине вікно
АС «Адміністратор системи» програмного сервісів
прийняття
податкової
звітності»
та
комплексу «ДПС - Кошторис», зокрема,
ITC «Управління
документами»
усім
здійснення заходів щодо оновлення та
співробітникам
Міжрегіонального
усунення недоліків у цих підсистемах
управління згідно службових записок та
функціональних повноважень. Постійно
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11.3.

Формування
та
ведення
баз
даних Управління
Міжрегіонального управління, забезпечення електронних
своєчасного
та
якісного
надання сервісів
інформаційно-аналітичних
матеріалів
з
існуючих баз даних

Протягом
півріччя

11.4.

Надання практичної допомоги платникам
податків з питань використання програмних
реєстраторів розрахункових операцій на
безкоштовній основі для застосування таких
реєстраторів під час здійснення господарської
діяльності
Проведення
заходів,
направлених
на
забезпечення охорони державної таємниці,
дотримання порядку допуску та доступу до
матеріальних носіїв секретної інформації під
час проведення усіх видів робіт

Управління
електронних
сервісів

Протягом
півріччя

11.5.

Сектор
охорони Протягом
державної таємниці, півріччя
технічного
та
криптографічного
захисту інформації

надається
у
межах компетенції
консультативна підтримка та практична
допомога
працівникам
структурних
підрозділів по роботі із системами
Щодня було забезпечено оновлення баз
даних в частині поданих звітів, ЄРПН,
експортно-митних ВМД та еталонних
довідників.
Підготовлено та надано інформаційноаналітичні матеріали за 135 запитами від
підрозділів податкового адміністрування
підприємств.
Забезпечено
щоденне
вивантаження
основних звітів та інформаційних матеріалів
в автоматичному режимі
Засобами телефонного зв’язку надано
6 усних консультацій з питань використання
ПРРО

Забезпечено
проведення
заходів,
направлених на забезпечення охорони
державної таємниці, дотримання порядку
допуску та доступу до матеріальних носіїв
секретної інформації під час проведення
усіх видів робіт.
Видано наказ Міжрегіонального управління
від 26.04.2021 № 154 «Щодо організації та
здійснення режимних заходів по охороні та
організації
пропускного
режиму
на
території
майнового
комплексу
Міжрегіонального управління»
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11.6.

Проведення
роз’яснювальної
роботи
з
працівниками, які мають доступ до державної
таємниці, стосовно питань охорони державної
таємниці з метою запобігання порушення
законодавства у сфері охорони державної
таємниці

Сектор
охорони Протягом
державної таємниці, півріччя
технічного
та
криптографічного
захисту інформації

11.7.

Забезпечення технічного та криптографічного
захисту інформації в автоматизованій системі
Міжрегіонального
управління,
порядку
допуску
до
інформаційних
ресурсів,
зберігання, користування документами та
матеріалами, що
містять інформацію
обмеженого доступу

Сектор
охорони Протягом
державної таємниці, півріччя
технічного
та
криптографічного
захисту інформації

В. о. начальника Східного міжрегіонального
управління ДПС по роботі з великими
платниками податків

Працівники Міжрегіонального управління
не мають допуску до держаної таємниці.
Проведено загальне заняття 26.04.2021 з
працівниками
Міжрегіонального
управління щодо ознайомлення із Законом
України від 21 січня 1994 року №3855-ХІІ
(із змінами) «Про державну таємницю» та
порядком отримання допуску до державної
таємниці
Для проведення заходів щодо технічного
захисту
інформації
на
об’єктах
інформаційної діяльності Міжрегіонального
управління створено позаштатну службу
захисту інформації в автоматизованих
системах Міжрегіонального управління та
затверджено її склад (наказ від 27.05.2021
№ 189 «Про створення позаштатної служби
захисту інформації в автоматизованих
системах»). Видано наказ від 27.05.2021
№ 191 «Про призначення адміністраторів та
оцераторів системи антивірусного захисту
інформації» та наказ від 27.05.2021 № 192
«Про
затвердження
Положення
про
адміністратора безпеки та покладання
обов’язків адміністратора системи»

Андрій СУББОТ

