Звіт
про виконання Плану роботи
Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими
платниками податків на 2021 рік
У 2021 році Східним міжрегіональним управлінням ДПС по роботі з
великими платниками податків (далі - Міжрегіональне управління) було вжито
комплекс організаційних та практичних заходів щодо реалізації виконання
завдань та функцій, закріплених Положенням про Східне міжрегіональне
управління ДПС по роботі з великими платниками податків, затвердженим
наказом Державної податкової служби України від 12.11.2020 № 643 (зі
змінами), виконання завдань, визначених Податковим кодексом України,
актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами
Міністерства фінансів України та інших міністерств з питань, що належать до
компетенції ДПС, наказами ДПС та
Міжрегіонального управління,
дорученнями Голови ДПС, судовими рішеннями та іншими актами
законодавства.
Діяльність Міжрегіонального управління у 2021 році було спрямовано на
безумовне забезпечення реалізації державної податкової політики, здійснення
у межах повноважень, передбачених законом, контролю за надходженням до
бюджетів та державних цільових фондів податків, зборів, платежів, державної
політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних
напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, пального, державної політики з адміністрування єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державної політики у
сфері контролю за своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті в
установлений
законом
строк,
дотриманням
порядку
проведення
розрахункових операцій, у тому числі готівкових розрахунків за товари
(послуги), а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської
діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону.
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
Міжрегіональним управлінням у 2021 році забезпечено надходжень до
Зведеного бюджету України у сумі 88522,4 млн грн, що на 44158,5 млн грн або
майже у 2 рази більше надходжень 2020 року (44363,8 млн гривень).
У 2021 році до загального фонду державного бюджету надійшло
80 353,4 млн грн, що перевищує фактичні надходження 2020 року
(40 513,1 млн грн) на 39 840,3 млн грн або майже вдвічі.
Великі платники податків, які обслуговувалися Міжрегіональним
управлінням, сплатили до місцевих бюджетів 8 163,3 млн грн, що на
4 252,8 млн грн або вдвічі більше показника 2020 року (3 910,5 млн гривень).
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Доведені індикативні показники надходжень до загального фонду
Державного бюджету України та місцевих бюджетів виконано на 100,0 відс. та
101,6 відс. відповідно.
Виконання індикативного показника надходжень до загального фонду
державного бюджету в 2021 році, млн грн
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За 2021 рік платники податків, які знаходяться на обліку Міжрегіонального
управління, сплатили 22 199,4 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування. Це на 2 236,0 млн грн або на 11,2 відс. більше,
ніж у 2020 році.
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Розробка та доведення до підрозділів податкового адміністрування
платників
податків
Міжрегіонального
управління
індикативних
показників доходів державного та місцевих бюджетів та сплати єдиного
внеску. Здійснення моніторингу надходження платежів (моніторинг
виконання показників)
Міжрегіональним управлінням, після отримання наказів ДПС про
індикативні показники доходів на відповідний квартал 2021 року та про
уточнення індикативних показників, розроблялись відповідні накази, якими
індикативні показники доходів розподілялися між структурними підрозділами.
Так, у 2021 року видані наступні накази:
наказ від 12.01.2021 № 7 «Про індикативні показники доходів на
I квартал 2021 року»;
наказ від 11.03.2021 № 9 2 «Про внесення змін до наказу Східного
міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків
від 12.01.2021 № 7»;
наказ від 12.04.2021 № 128 «Про внесення змін до наказу Східного
міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків
від 12.01.2021 № 7»;
наказ від 12.04.2021 № 129 «Про індикативні показники доходів на
II квартал 2021 року»;
наказ від 20.05.2021 № 179 «Про внесення змін до наказу Східного
міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків
від 12.01.2021 № 7»;
наказ від 20.05.2021 № 180 «Про внесення змін до наказу Східного
міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків
від 12.04.2021 № 129»;
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наказ від 14.06.2021 № 209 «Про внесення змін до наказу Східного
міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків
від 12.01.2021 № 7»;
наказ від 14.06.2021 № 210 «Про внесення змін до наказу Східного
міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків
від 12.04.2021 № 129»;
наказ від 24.06.2021 № 222 «Про внесення змін до наказу Східного
міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків
від 12.04.2021 № 129»;
наказ від 12.07.2021 № 233 «Про індикативні показники доходів на III
квартал 2021 року»;
наказ від 19.07.2021 № 239 «Про внесення змін до наказу Східного
міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків
від 12.04.2021 № 129»;
наказ від 16.08.2021 № 274 «Про внесення змін до наказу Східного
міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків
від 12.07.2021 № 233»;
наказ від 15.09.2021 № 314 «Про внесення змін до наказу Східного
міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків
від 12.07.2021 № 233»;
наказ від 08.10.2021 № 334 «Про внесення змін до наказу Східного
міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків
від 12.07.2021 № 233»;
наказ від 12.10.2021 № 337 «Про індикативні показники доходів на
IV квартал 2021 року»;
наказ від 09.11.2021 № 375 «Про уточнення індикативних показників
надходження сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування на січень-вересень 2021 року»;
наказ від 09.11.2021 № 376 «Про внесення змін до наказу Східного
міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків
від 12.10.2021 № 337»;
наказ від 14.12.2021 № 435 «Про внесення змін до наказу Східного
міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків
від 12.10.2021 № 337»;
наказ від 30.12.2021 № 459 «Про уточнення індикативних показників
надходження сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування на IV квартал 2021 року».
Координація
роботи
підрозділів
податкового адміністрування
платників податків щодо рівномірного забезпечення збору платежів до
загального та спеціального фондів державного бюджету, забезпечення
виконання індикативних показників доходів
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Фактичні надходження за 2021 рік до Державного бюджету становили
80 359,0 млн грн, з них до загального фонду Державного бюджету 80 353,4 млн гривень.
За 2021 рік виконано доведені індикативні показники до загального фонду
державного бюджету з основних джерел надходжень:
акцизного податку з вироблених в Україні товарів на 111,9 відс., додатково
371.0 млн грн;
податку на додану вартість на 100,9 відс., понад індикатив надійшло
216.1 млн грн,
акцизного податку з ввезених в Україну товарів на 125,4 відс., понад
індикатив надійшло 149,5 млн грн;
військового збору на
104,6 відс., додаткові надходження 80,8 млн гривень.
Виконання доведених індикативних показників до загального фонду
державного бюджету в 2021 році
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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
Здійснено порівняльний аналіз показників податкової декларації з податку
на прибуток у частині:
надання фінансової звітності у складі декларації з податку на прибуток у
ході кампанії декларування прибутку за 2020 рік (інформація надана ДПС
листом від 01.03.2021 № 77/8/32-00-04-02-04-10), І квартал 2021 року (лист від
11.05.2021 № 1790/8/32-00-19-10), три квартали 2021 року, (лист від 10.11.2021
№ 4355/8/32-00-19-10);
відповідності доходу та фінансового результату згідно Ф2 і податкової
декларації з податку на прибуток (інформація надіслана ДПС листами від
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09.04.2021 № 1335/8/32-00-19-10 за підсумками 2020 року, від 14.06.2021
№2320/8/32-00-19-10 за підсумками І кварталу 2021 року, від 09.12.2021
№4810/8/32-00-19-10 за підсумками 9 місяців 2021 року, від 28.12.2021
№ 5082/8/32-00-19-10 за 9 місяців 2021 року у частині даних на звітну дату
попереднього року з показниками декларації з податку на прибуток за
три квартали 2020 року).
відповідності доходів від реалізації товарів (робіт, послуг), відображених в
деклараціях з податку на прибуток, обсягам постачання, які задекларовані у
складі податкових зобов’язань в деклараціях з податку на додану вартість як
складової аналізу показників діяльності підприємств, які здійснюють діяльність
на ринку будівництва та реалізації житлової/нежитлової нерухомості за
2020 рік (інформація надана до ДПС листом від 11.08.2021 № 3175/8/32-19-10).
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
По платниках, що припустились зменшення нарахувань податку на
прибуток у порівнянні з базовими періодами або не досягли середньогалузевих
показників, Міжрегіональним управлінням досліджено показники фінансової та
податкової звітності, виявлені об’єктивні причини неадекватності показників та
негативної динаміки.
Зазначена інформація надана, також, до ДПС листами від:
09.04.2021 № 1335/8/32-00-19-10 - за підсумками 2020 року;
14.06.2021 № 2320/8/32-00-19-10 - за підсумками І кварталу 2021 року;
09.09.2021 № 3545/8/32-00-19-10 - за підсумками І півріччя 2021 року;
30.12.2021
№ 4628/8/32-00-19-10
за
підсумками
трьох кварталів 2021 року.
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
На обслуговуванні у Міжрегіональному управлінні у 2021 році перебували
106 юридичних осіб-учасників кластерних об’єднань, які представляють
18 фінансово-промислових груп.
Пропозиції щодо формування Реєстру учасників ФПГ надані до ДПС
листами від:
09.04.2021 № 1343/8/32-00-19-18;
09.07.2021 №2713/8/32-00-19-18;
08.10.2021 №3949/8/32-00-19-18.
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Інформаційно-аналітичні матеріали щодо діяльності кластерних груп
надані до ДПС листом від 20.10.2021 № 4056/8/32-00-19-18.
Інформація про схеми руху ПДВ у розрізі СГ, включених до Реєстру
кластерних груп на 2021 рік, надана до ДПС листами від:
09.08.2021 №3142/8/32-00-19-18;
09.09.2021 № 3544/8/32-00-19-18;
08.10.2021 № 3939/8/32-00-19-18;
09.11.2021 №4333/8/32-00-19-18;
09.12.2021 № 4813/8/32-00-19-18.
Інформація щодо надання державними підприємствами фінансових планів
на 2021 рік та їх виконання надана до ДПС листами від:
14.04.2021 № 1404/8/32-00-19-07 (щодо виконання за І квартал 2021 року);
08.07.2021 № 2683/8/32-00-19-07 (щодо виконання за І півріччя 2021 року);
08.10.2021 № 3950/8/32-00-19-07 (щодо виконання за 9 місяців 2021 року).
Інформація щодо надання фінансових планів на 2022 рік надана ДПС
листом від 28.12.2021 № 5083/8/32-00-19-10.
Забезпечення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою
нарахування та сплати податку на прибуток підприємств
Протягом 2021 року надавали декларації з податку на прибуток
264 платника, з яких 263 є платниками податку на прибуток, і 1 є платником
єдиного податку четвертої групи і декларував лише сплату податку на прибуток
на доход, виплачений нерезидентам.
За підсумками 2020 року задекларовано (ряд. 17 декларації) 16,4 млрд грн
податку на прибуток, показник податкової ефективності за 2020 рік склав
1,18 відсотка.
Протягом 2021 року відбувалось стрімке зростання показників
прибутковості із піком у II кварталі.
За
підсумками
декларування
податку
на
прибуток
за
три квартали 2021 року нарахування податку на прибуток (ряд. 17 декларації)
склали 44,9 млрд грн, що на 33,6 млрд грн або у 4 рази перевищило показник
відповідного
періоду
попереднього
року.
Безпосередньо
за
III квартал 2021 року нараховано податку (ряд. 19 декларації, позитивні)
15,6 млрд грн, проти III кварталу 2020 року нарахування зросли на
10,8 млрд грн або у 3,2 рази. Найбільше зростання податку на прибуток за
три квартали 2021 року у порівнянні з відповідним періодом 2020 року
досягнуто по підприємствах гірничо-металургійного комплексу, передусім:
по учасниках групи «Метінвест»;
по ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».
На високий рівень прибутковості зазначеної групи платників у 2021 році
вагомий вплив мав рівень світових цін на руду та металопродукцію. Аналізом
світових цін встановлено зростання цін у І кварталі 2021 року проти
І кварталу 2020 року від 47 до 97 відсотків: на арматуру - на 47 відс., на
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квадратну заготовку - 51 відс., на катанку - на 56 відс., на сляби - на 83 відс.,
на руду - на 97 відсотків. Така ж тенденція зберігалася і у II кварталі 2021 року
- зростання становить від 67 до 158 відс. (у 2,6 рази): на арматуру - на 67 відс.,
на квадратну заготовку - на 71 відс., на катанку - на 74 відс., на сляби - у
2,6 рази, на руду - у 2,2 рази.
В цілому протягом І-ІІІ кварталів 2021 року маємо таку динаміку основних
показників декларування податку на прибуток.
Доход, ряд.01 декларації з податку на прибуток

Позитивні нарахування податку на прибуток, ряд.19 декларації
(значення більше 0)
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Коефіцієнт податкової ефективності з податку на прибуток

Надходження податку на прибуток протягом 2021 року склали
53,6 млрд грн (у т.ч. 48,3 млрд грн до державного бюджету), з яких
50,4 млрд грн (45,4 млрд грн до державного бюджету) - основного податку на
прибуток і 3,2 млрд грн (2,8 млрд грн до державного бюджету) податку на
доход, виплачений нерезидентам.
У порівнянні з фактом сплати 2020 року загальна сума надходжень зросла
на 39,4 млрд грн (на 35,5 млрд грн до державного бюджету) або у 3,8 рази, у т.ч.
зростання суми основного податку становить 37,6 млрд грн (33,8 млрд грн до
державного бюджету) або у 3,9 рази, зростання суми податку на доход,
виплачений нерезидентам - на 1,9 млрд грн (на 1,7 млрд грн до державного
бюджету) або у 2,4 рази.
Динаміка сплати податку на прибуток у 2020-2021 роках, млрд грн
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Забезпечення повноти нарахування та сплати відрахувань до
державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними
унітарними підприємствами та їх об’єднаннями
Частина чистого прибутку не є бюджетоутворюючим джерелом
надходжень бюджету для Міжрегіонального управління.
На обліку перебували 9 платників, усі сплачують до державного бюджету.
Протягом 2021 року надходження склали 182,6 млн грн, у порівнянні з
2020 роком (258,2 млн грн) зменшення склало 75,6 млн грн або на 29,3 відсотка.
Аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності
платників податків щодо стану нарахування і сплати ними податку на
прибуток підприємств з метою виявлення причин збитковості
За підсумками 9 місяців 2021 року збитки задекларували 73 платника,
загальна сума збитків склала 94,7 млрд гривень. У порівнянні з підсумками
2020 року (101,6 млрд грн по 88 платниках) суму збитків зменшено на
6,9 млрд грн, кількість збиткових скоротилась на 15 суб’єктів господарювання.
Вийшли зі збитковості 25 платників (сума збитків за 2020 рік 12,2 млрд грн), задекларувавши за 9 місяців 2021 року 5,8 млрд грн податку на
прибуток.
Знов створені збитки задекларували 10 платників на загальну суму
1,7 млрд гривень.
Зазначена інформація надана, до ДПС листами від:
09.04.2021 № 1335/8/32-00-19-10 - за підсумками 2020 року;
14.06.2021 № 2320/8/32-00-19-10 - за підсумками І кварталу 2021 року;
09.09.2021 № 3545/8/32-00-19-10 - за підсумками І півріччя 2021 року;
30.12.2021
№4628/8/32-00-19-10
за
підсумками
трьох кварталів 2021 року.
Організація роботи та контроль за повнотою
своєчасністю сплати ПДВ юридичними особами

нарахування

і

На обліку перебувають 262 платника податку на додану вартість, з них
протягом 2021 року надавали декларації 258 платників.
За підсумками декларування ПДВ по деклараціям за грудень 2020 року листопад 2021 року (наданих у січні - грудні 2021 року) платниками
задекларовано до сплати 24 876,8 млн гривень. Найбільше задекларували ПДВ
підприємства групи «АТБ» та ФПГ «ДТЕК».
В порівнянні з аналогічним періодом 2020 року (20 825,7 млн грн) у
звітному періоді збільшено нарахування до сплати ПДВ на 4 051,1 млн грн або
на 19,5 відсотків.
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У 2021 року фактичні надходження ПДВ становили 24 736,5 млн гривень.
Доведений індикативний показник виконано на 100,9 відс., понад індикатив
надійшло 216,1 млн гривень.
У порівнянні з фактом сплати 2020 року (21 179,2 млн грн) загальна сума
надходжень зросла на 3 557,3 млн грн або на 16,8 відсотків.
Динаміка сплати ПДВ у 2020-2021 роках, млн грн.
зростання на 3557,3 млн грн
або на 16.8 відс.
26 000
24 000
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18 000
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Сплата по ПДВ
січень - грудень
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Сплата по ПДВ
січень - грудень
2021р

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
У 2021 року фактичні надходження акцизного податку з вироблених в
Україні підакцизних товарів до загального фонду державного бюджету
становили 3 483,9 млн гривень. Доведений індикативний показник виконано
на 111,9 відс., понад індикатив надійшло 371,0 млн гривень. В порівнянні з
2020 роком забезпечено зростання сплати акцизного податку на 113,2 млн грн
або на 3,4 відсотки.
За 2021 рік до загального фонду державного бюджету забезпечено
737,5 млн грн акцизного податку з ввезених на митну територію України
підакцизних товарів, індикативний показник виконано на 125,4 відс., додаткові
надходження - 149,5 млн гривень. В порівнянні з 2020 роком забезпечено
зростання сплати акцизного податку на 196,6 млн грн або на 36,4 відсотки.
У 2021 році виконано індикативний показник надходжень акцизного
податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів на 102,8 відс., понад індикатив - 5,0 млн гривень. В
порівнянні з 2020 роком забезпечено зростання сплати акцизного податку на
10,9 млн грн або на 6,4 відсотки.
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Забезпечення контролю за повнотою нарахування та сплати
екологічного податку, рентної плати, податку на майно та єдиного внеску
За 2021 рік Міжрегіональним управлінням забезпечено надходження:
екологічного податку до зведеного бюджету в сумі 80,0 млн грн, що на
9,4 відс. більше надходжень показника 2020 року (73,1 млн грн);
рентної плати за спеціальне використання води у сумі 29,9 млн грн, що
вдвічі більше надходжень показника 2020 року (14,6 млн грн);
рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України у сумі
I,7 млн грн, доведений індикативний показник виконано на 113,0 відс.,
додатково 0,2 млн грн;
рентної плати за користування надрами у сумі 19,1 тис грн, що на 11,1 відс.
більше надходжень показника 2020 року (17,2 тис грн). Доведений
індикативний показник виконано на 130,3 відс.;
податку на майно - 551,3 млн грн, що на 26,7 відс. більше надходжень
показника 2020 року (435,2 млн грн), індикативний показник виконано на
118,6 відс, понад індикатив надійшло 86,5 млн гривень, у тому числі:
плати за землю забезпечено у сумі 532,5 млн грн, що на 111,0 млн грн або
на 26,3 відс. більше надходжень показника 2020 року (421,5 млн грн),
доведений індикативний показник виконано на 119,2 відс, понад індикатив 85,9 млн грн;
транспортного податку сплачено у сумі 358,8 тис грн, що на 9,3 відс.
більше надходжень показника 2020 року (328,1 тис грн), доведений
індикативний показник виконано на 135,6 відс;
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло у
сумі 18,4 млн грн, що на 5,0 млн грн або на 37,0 відс. більше надходжень
показника 2020 року (13,4 млн грн), доведений індикативний показник
виконано на 102,8 відс, понад індикатив - 0,5 млн гривень.
Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування у 2021 року становили 22 199,4 млн грн, що перевищують
фактичні надходження 2020 року (19 963,5 млн грн) на 2 236,0 млн грн або на
II,2 відсотка.
Виконання доведених індикативних показників в 2021 році

І

Рентна плата за
користування
надрами

її

Рентна плати за
користування
радіочастотним
ресурсом України
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Здійснення контролю за своєчасністю та повнотою подання
платниками податків звітів про контрольовані операції. Відпрацювання,
аналіз та систематизація даних звітів
За 2020 рік подано 144 звіти про контрольовані операції (далі - КО) на
загальну суму 447,3 млрд гривень. За структурою, найбільшими за обсягами є
КО з товарами - 92,1 відс. та банківськими послугами - 3,91 відс., які
здійснюються з контрагентами Швейцарської Конфедерації - 58,7 відс. та
Об’єднані Арабські Емірати - 11 відсотків.
Подано 142 повідомлення про участь у міжнародній групі компаній.
За результатами моніторингу Звітів про КО за 2020 рік направлено
8 запитів на платників податків щодо неповного відображення контрольованих
операцій у звітах. Три платника податків подали уточнюючий Звіт про КО за
2020 рік - відображено операції з нерезидентом на суму 157,9 млн гривень.
Дванадцять платників подали додатки ТЦ до декларації з податку на
прибуток за 2020 рік, якими збільшено податок на прибуток на
157,6 млн гривень.
Робота з податковим боргом
У 2021 році завдяки вжитим заходам з погашення податкового боргу, які
передбачені Податковим кодексом України, в рахунок погашення податкового
боргу до державного бюджету надійшли кошти в загальній сумі 10 16,4 млн
грн, в т. ч. за рахунок списання інкасовими дорученнями - 104,4 млн. гривень.
Виконання доведених індикативних показників у 2021 році становить
110,3 відсотка.
Абсолютне збільшення податкового боргу за 2021 рік по підприємствах,
які перебувають на податковому обліку, становить 312,3 млн гривень.
За 2021 рік проведено опис майна боржників у податкову заставу на
загальну суму 110,8 млн гривень.
Заяви щодо надання розстрочення (відстрочення) сплати грошових
зобов’язань або податкового боргу протягом 2021 року не надходили,
відповідні рішення про розстрочення (відстрочення) сплати грошових
зобов’язань або податкового боргу не приймались.
Надходження у рахунок погашення заборгованості зі сплати єдиного
соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
становлять 102,7 млн грн, або 147,1 відсотоків від доведеного індикативного
показника.
Організація роботи з питань зупинення реєстрації податкових
накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових
накладних
Комісією Міжрегіонального управління, яка приймає рішення про
реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі
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податкових накладних або відмову в такій реєстрації (далі - Комісія, склад
Комісії було затверджено наказами Міжрегіонального управління від 06.01.2021
№ 2 (із змінами) та від 05.04.2021 № 120 (із змінами)), протягом 2021 року
розглянуто 1 383 Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження
реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК (далі - Повідомлення)
по 15 СГД на суму 4 353,1 тис. грн ПДВ, з них:
прийнято рішення про реєстрацію ПН/РК - 252 Повідомлення на суму ПДВ
1 885,9 тис. грн (або 43,3 відс.);
відмовлено в реєстрації ПН/РК - 1131 Повідомлення на 2 467,2 тис. грн (або
56,7 відс.).
Внесено до Журналу ризикових платників ДПС 5 платників податків, по
яким Комісією було прийнято рішення щодо їх відповідності критеріям
ризиковості платника ПДВ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 11 грудня 2019 року № 1165.
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
Контрольно-перевірочна робота
У 2021 році проведено (завершено) 55 документальних перевірок, у т. ч.
планових - 11, позапланових - 4 4 .
За результатами перевірок загалом донараховано, з урахуванням
результатів розгляду скарг, 4 677 503,6 тис. грн (з урахуванням зменшення
від'ємного значення об’єкту оподаткування податком на прибуток 412 028,1 тис. грн, завищення від'ємного значення ПДВ - 99 601,7 тис. грн,
завищення заявленого бюджетного відшкодування - 269 353,5 тис. гривень).
Відповідно до п.86.7 ст.86 Податкового кодексу України проведені
засідання Постійної комісії Східного міжрегіонального управління ДПС по
роботі з великими платниками податків з розгляду заперечень та пояснень до
актів перевірок по 11 плановим перевіркам та по 39 позаплановим перевіркам.
За розглядом скарг платників податків ДПС скасовано донарахованих сум
за однією плановою перевіркою на суму 137 202,6
тис. грн, по
2 позаплановими перевірками на суму 12 595,6 тис. гривень.
Станом на 31.12.2021 перебувають на адміністративному оскарженні
матеріали по 2 плановим перевіркам на суму 621 813,7 тис. грн, по
4 позаплановим перевіркам - на суму 7 567,4 тис. гривень.
Проведено 35 фактичних перевірок, донараховано 9 569 тис. грн, до
бюджету надійшло 1 705 тис. грн (у тому числі 1 482 тис. грн за актами
минулих років), 9 297 тис. грн оскаржується у судових органах.
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Протягом 2021 року розпочато перевірки з питання дотримання платником
податків принципу «витягнутої руки» під час здійснення контрольованих
операцій по 8 платникам. З них завершено перевірки по 6 платникам з питання
дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» під час
здійснення контрольованих операцій, за результатами цих перевірок
донараховано 206,2 млн грн з податку на прибуток.
Подано документацію з трансфертного ціноутворення 14 платниками
податків, відповідно до вимог Податкового Кодексу України. Здійснено аналіз
документації та направлено аналітичні довідки по 13 платникам щодо
встановлення ризиків не дотримання принципу «витягнутої руки».
Організація роботи з питань
одержаних злочинним шляхом

боротьби

з

відмиванням

доходів,

В ході проведення аналітичної роботи виявлено 27 фінансових операцій,
які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним
шляхом,
або
фінансуванням
тероризму
на
загальну
суму
5 585 381,77 тис. гривень. Фінансові операції мали наступні ознаки: фінансові
операції з надання чи повернення фінансової допомоги; перерахування або
отримання коштів від суб’єкта господарювання за операції, щодо яких існує
ймовірність нереальності їх здійснення; здійснення фінансових операцій за
договорами переуступки боргу.
З метою належної організації роботи Міжрегіонального управління з
питань відпрацювання суб’єктів господарювання, які здійснювали операції з
цінними паперами, проведено аналітичні заходи та наказом Міжрегіонального
управління від 12.07.2021 № 232 затверджено склад робочої групи. Відповідна
інформація направлена до ДПС.
Проведено
аналіз
фінансово-господарської
діяльності
суб’єктів
господарювання, які здійснюють накопичення паливно-мастильних матеріалів
не маючи основних засобів для їх зберігання та використання, а також
займаються оптовою та роздрібною торгівлею пальним та мають значні
залишки пального на складах.
Організація проведення камеральних перевірок платників податків
відповідно до Податкового кодексу України. Контроль за надходженням до
бюджету донарахованих сум за результатами цих перевірок
Міжрегіональним управлінням відповідно до п.76.3 ст.76 Податкового
Кодексу України проводяться камеральні перевірки податкової звітності.
Інформація про здійснені контрольно-перевірочні заходи та застосовані
штрафні санкції щомісячно направлялася листами до ДПС:
від 12.02.2021 №452/8/32-00-04-02-04-16, №453/8/32-00-04-02-04-16 та
№ 459/8/32-00-04-02-04-16;
від 12.03.2021 № 900/8/32-00-04-02-04-16, № 901/8/32-00-04-02-04-16;
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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, № 2338/8/3200-19-10;
від 14.07.2021 №2768/8/32-00-19-16, № 2769/8/32-00-19-16, № 2775/8/3200-19-16;
від 20.07.2021 № 2842/8/32-00-19-16;
від 29.07.2021 № 2972/8/32-00-19-16, № 2976/8/32-00-19-16;
від 05.08.2021 № 3096/8/32-00-19-16;
від 13.08.2021 № 3209/8/32-00-19-16, № 3212/8/32-00-19-16, № 3205/8/3200-19-16;
від 02.09.2021 № 3453/8/32-00-19-16;
від 03.09.2021 № 3463/8/32-00-19-16;
від 14.09.2021 №3561/8/32-00-19-16, №3571/8/32-00-19-16, № 3574/8/3200-19-16;
від 04.10.2021 № 3847/8/32-00-19-16;
від 13.10.2021 № 4004/8/32-00-19-16, № 3997/8/32-00-19-16, № 4002/8/3200-19-16;
від 04.11.2021 № 4281/8/32-00-19-16;
від 12.11.2021 №4395/8/32-00-19-16, №4396/8/32-00-19-16, № 4398/8/3200-19-16;
від 17.11.2021 №4451/8/32-00-19-16;
від 02.12.2021 № 4721/8/32-00-19-16;
від 10.12.2021 №4849/8/32-00-19-16;
від 14.12.2021 №4879/8/32-00-19-16.
Станом на 01.01.2022 здійснено камеральні перевірки 26 078 декларацій та
4363 уточнюючих розрахунків.
У 2021 році за результатами камеральних перевірок донараховано
558 млн грн, у т.ч по ПДВ - 432,3 млн грн, ЄСВ - 116,1 млн гривень.
Бюджетне відшкодування ПДВ
Протягом 2021 року 44 платника податків Міжрегіонального управління
подали 354 податкові звіти з ПДВ за листопад 2020 року - листопад 2021 року
із
задекларованим
бюджетним
відшкодуванням
ПДВ
у
сумі
50 579,6 млн гривень. В ході здійснення 281 камеральної перевірки поданої
податкової звітності з ПДВ, з платниками податків проведено роботу з
відпрацювання ризикових контрагентів: самостійно зменшено заявлену суму
бюджетного відшкодування - 1 181,8 млн грн, від’ємне значення 177,0 млн гривень. За результатами камеральних перевірок відшкодовано на
розрахункові рахунки платників - 38 084,8 млн гривень.
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Проведено 42 документальні позапланові перевірки з питань законності
декларування від’ємного значення податку на додану вартість по 17 платниках
податків. За результатами документальних позапланових перевірок зменшено
безпідставно заявлене бюджетне відшкодування ПДВ у сумі 220,3 млн грн та
від’ємне значення ПДВ у сумі 116,3 млн грн, відшкодовано на розрахункові
рахунки платників податків - 4 929,2 млн гривень.
За результатами розгляду справ у судових органах щодо результатів
проведених документальних перевірок минулих років, протягом 2021 року
10 платникам податків відшкодовано ПДВ у сумі 234,1 млн гривень.

Протягом 2021 року відшкодовано ПДВ на
розрахункові рахунки платників податків
за результатами

ш камеральних перевірок
а документальних перевірок
В на виконання рішень суду

3. Організація роботи щодо контролю за виробництвом та обігом
спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і реалізації пального
Ведення обліку податкових векселів
На обліку в Міжрегіональному управлінні перебувало 3 платника, які до
отримання підакцизних товарів (спирту) видають векселі. Протягом 2021 року
постійно здійснювався контроль за повнотою та своєчасністю сплати акцизного
податку по податкових векселях. По 1 підприємству, у зв’язку з відсутністю
сплати у встановлений термін, здійснено заходи щодо вчинення протесту та
стягнуто 2,5 млн грн до бюджету.
4. Впровадження та розвиток електронних сервісів для суб’єктів
господарювання
Забезпечення якісного та своєчасного
послуг та інших сервісів

надання адміністративних
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Адміністративні послуги Міжрегіональним управлінням надавалися
платникам податків відповідно до наказу ДПС від 09.07.2021 № 673 «Про
затвердження типових інформаційних карток адміністративних послуг» (із
змінами).
Інформаційні
картки
адміністративних
послуг,
які
надаються
Міжрегіональним
управлінням, затверджені наказом Міжрегіонального
управління від 19.07.2021 № 240 «Про затвердження інформаційних карток
адміністративних послуг» (із змінами).
Технологічні картки адміністративних послуг розроблені та затверджені
наказом Міжрегіонального управління від 02.08.2021 № 256 «Про затвердження
технологічних карток адміністративних послуг».
У місцях прийому суб'єктів звернень на стендах розміщені інформаційні
картки адміністративних послуг та зразків документів, що подаються для
отримання цих послуг. Крім того, на субсайті Міжрегіонального управління
вебпорталу ДПС у розділі «Адміністративні послуги» розміщені інформаційні
картки адміністративних послуг, бланки та зразки документів, що подаються
для отримання цих послуг.
За 2021 рік Міжрегіональним управлінням надані наступні адміністративні
послуги:
видано довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на
прибуток (доходи) - 46 шт.;
підтверджено статус податкового резидента України - 84 шт.;
зареєстровано реєстраторів розрахункових операцій - 2 446 шт.;
зареєстровано книг обліку розрахункових операцій - 2 603 шт.;
зареєстровано розрахункових книжок - 408 шт.;
видано довідок про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що
контролюються органами державної податкової служби - 2 499 шт.;
видано витягів з реєстру платників податку на додану вартість - 38 штук.
Скарг та зауважень на якість надання адміністративних послуг у 2021 році
до Міжрегіонального управління від платників податків та ДПС не надходило.
Організація роботи щодо формування та ведення реєстрів: платників
ПДВ, страхувальників, платників акцизного податку з реалізації пального
та спирту етилового
За звітний період було оброблено 7 заяв платника податку на додану
вартість (ф. 1-ПДВ). Проведено перереєстрацію 4 платників податку, за
результатами розгляду 3 заяв запропоновано подати нову, оформлену
належним чином. Отримано 3 заяви про анулювання реєстрації платника
податку на додану вартість (ф. 3-ПДВ), по двом з них за результатами розгляду
запропоновано подати нову, оформлену належним чином заяву, за результатом
опрацювання анульовано реєстрацію платника ПДВ.
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За рішенням про анулювання реєстрації платників податку на додану
вартість (ф. 6-РПДВ) протягом 2021 року проведені анулювання реєстрації та
внесені записи до Реєстру платників ПДВ щодо 7 платників.
За отриманими заявами ф. 1-ЗВР за звітний період надано 38 витягів
реєстру платників ПДВ за ф. 2-ВР.
Протягом 2021 року отримано 3 запита про отримання витягу з реєстру
страхувальників ф. 1-ЗРС, за опрацюванням 2 надано витяг з реєстру
страхувальників (щодо юридичної особи або відокремленого підрозділу
(ф. № 1-ВРС) та довідку з реєстру страхувальників (ф. № 1-ДРС).
Опрацьовано 38 заяв про реєстрацію платника акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового, на 51 запит надано витяги з реєстру
платників акцизного податку з реалізації пального та спирту.
5. Організація роботи з платниками податків, громадськістю та
засобами масової інформації
Організація та проведення заходів з представниками бізнесу,
інститутів громадянського суспільства (засідань «круглого столу», зборів,
зустрічей тощо) з питань реалізації державної політики у сфері
оподаткування за участі керівництва Міжрегіонального управління
Протягом 2021 року проведено 250 зустрічей з громадськістю, 13 засідань
«круглого столу», з інститутами громадянського суспільства проведено
7 заходів за участі керівництва Міжрегіонального управління.
Також проведено 27 сеансів телефонного зв’язку «гаряча лінія». Анонси
сеансів телефонного зв’язку «гаряча лінія» заздалегідь оприлюднювалися на
сайті Міжрегіонального управління.
Інформування громадськості через засоби масової інформації та
оприлюднення на субсайті вебпорталу ДПС щодо завдань, напрямів і
результатів діяльності Міжрегіонального управління
Протягом 2021 року з метою інформування громадськості через засоби
масової інформації, керівництвом Міжрегіонального управління надано
146 коментарів для засобів масової інформації, направлено 371 інформаційний
матеріал з питань діяльності,
оприлюднено на сайті Міжрегіонального
управління 1994 матеріалів, у т.ч. 1 617 консультаційно-роз’яснювальних та
377 інформаційних. Підготовлено та надіслано для розміщення в ЗМІ
1 648 матеріалів з питань застосування податкового, митного законодавства та
єдиного внеску.
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Організація роботи щодо реєстрації та повноти обліку великих
платників податків
За звітний рік оброблено засобами ІС «Податковий блок» 797 відомостей
Єдиного державного реєстру. Прийнято, внесено та опрацьовано 77 заяв
за формою 1-ОПП щодо зміни місця обліку у зв’язку з включенням до Реєстру
ВПП на 2022 рік, опрацьовано 78 заяв за ф. 1-ОПП щодо відомостей про особу,
відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку.
Оброблена 231 заява про взяття на облік за неосновним місцем обліку за
ф. 17-ОІШ, що надійшли від платників податків до Міжрегіонального
управління.
Опрацьовано 3 664 поданих Повідомлень про об'єкти оподаткування або
об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність
(ф. 20-ОПП).
Протягом 2021 року оновлювалися по мірі надходження паперових
документів реєстраційні частини облікових справ платників. Були підготовлені
для передачі до інших контролюючих органів облікові справи 90 платників
податків.
Розгляд звернень громадян
Протягом 2021 року до Міжрегіонального управління опрацьовано
19 звернень від громадян, по яким забезпечено надано відповідь відповідно до
вимог Закону України від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення
громадян».
Особистий прийом громадян
На першому поверсі адміністративної будівлі Міжрегіонального
управління,
яка
знаходиться
за
адресою:
м.
Дніпро,
проспект
Олександра Поля, 57, у кімнаті № 114 розташована приймальня громадян.
Відповідна вивіска «Приймальня
громадян»
розміщена на
фасаді
адміністративного будинку. На стендах у приміщенні будівлі розміщено Графік
особистого прийому громадян посадовими особами Міжрегіонального
управління та зразки заяв (звернень) для зручності відвідувачів.
Розгляд запитів на публічну інформацію
До Міжрегіонального управління протягом 2021 року надійшло 10 запитів
на отримання публічної інформації. Відповіді на запити надані в установлений
законодавством 5-ти денний термін відповідно до вимог Закону України від
13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації».
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Сервіс «Пульс»
З початку 2021 року до Міжрегіонального управління на сервіс «Пульс»
надійшло 11 заяв. За результатами розгляду, відповіді заявникам надані у
встановлені законодавством строки.
6. Забезпечення взаємозв’язків з органами державної влади та
місцевого самоврядування, міжнародного співробітництва. Організація
міжвідомчої взаємодії із суб’єктами інформаційних відносин
Забезпечення взаємодії з органами виконавчої влади, які забезпечують
ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів), щодо отримання
(безоплатно) інформації, необхідної для здійснення повноважень
контролюючих органів
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
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.
У 2021 році забезпечено надходження плати за землю у сумі 532,5 млн грн,
що на 111,0 млн грн або на 26,3 відс. більше надходжень показника 2020 року
(421,5 млн гривень).
Організація передачі до ДПС проектів запитів та аналізу інформації ,
наданої компетентними органами іноземних держав в рамках обміну
податковою інформацією згідно із законодавством України, міжнародними
договорами України
Протягом 2021 року Міжрегіональним управлінням було направлено до
іноземних компетентних органів 7 спеціальних запитів, з них:
5 - з питань трансфертного ціноутворення;
2 - з питань доходів нерезидентів.
7. Координація роботи з питань основної діяльності, здійснення
контролю за виконанням документів та перевірок з окремих питань
Наказом ДПС від 12.11.2020 № 644 «Про затвердження чисельності
працівників територіальних органів ДПС» затверджено чисельність працівників
Міжрегіонального управління у кількості 254 штатні одиниці. Наказом
Міжрегіонального управління введено в дію Організаційну структуру та
Штатні розписи Міжрегіонального управління на 2021 рік.
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З метою раціонального перерозподілу чисельності наказом ДПС від
29.01.2021 № 151 внесено зміни до наказу ДПС від 12.11.2020 № 644 та
збільшено на 7 шт. од. чисельність Міжрегіонального управління. Відповідні
переліки змін до Організаційної структури та Штатного розпису
Міжрегіонального управління введені в дію наказами Міжрегіонального
управління.
На виконання вимог наказу ДПС від 01.03.2021 № 257 «Про внесення змін
до наказу ДПС від 12.11.2020 № 649» утворено як самостійні структурні
підрозділи відділ координації та моніторингу доходів бюджету, сектор
інформаційної взаємодії. Також створено Криворізьке та Запорізьке управління
податкового адміністрування підприємств на базі відповідних відділів
податкового адміністрування підприємств, змінено назву управління
податкового аудиту підприємств (установ) відповідних галузей на управління
податкового аудиту та перерозподілено чисельність між структурними
підрозділами.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКА СТРУКТУРА
Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків
Організаційно-розпорядче
управління

Сектор кадрового забезпечення
та розвитку персоналу

Сектор відомчого контролю

Сектор з питань запобігання та
виявлення корупції

Юридичний сектор
Управління подагїкового аудиту

Начальник

Сектор боротьби з відмиванням
доходів, одержаних злочинним

Заступник начальника

Заступник начальника

Управління ПАП гірничо-металургійної
сфери

обліку

Управління ПАП виробничої сфери

Управління електронних сервісів

Сектор охорони державної
таємніші, технічного та
криптографічного захисту
_______ інформації'_______

Заступник начальника

'правління супроводження судових справ

Управління ПАП невиробничої сфери
Відділ координації та моніторингу доходів
бюджету
Криворізьке управління ПАП
Запорізьке управління ПАП

З метою приведення Штатного розпису Міжрегіонального управління на
2021 рік у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від
28 грудня 2020 року № 1346 «Деякі питання оплати праці державних
службовців податкових органів» та наказу ДПС від 21.10.2021 № 899 «Про
умови оплати праці працівників ДПС та її територіальних органів» наказом
Міжрегіонального управління введено в дію відповідний перелік змін до
Штатного розпису.
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Поточна координація роботи структурних підрозділів Міжрегіонального
управління у 2021 році здійснювалася шляхом формування річних та піврічних
планів роботи Міжрегіонального управління, квартальних планів роботи
самостійних структурних підрозділів Міжрегіонального управління та
підготовки відповідних звітів.
Підготовлено, затверджено в установленому порядку та оприлюднено на
сайті Міжрегіонального управління плани роботи Міжрегіонального управління
на 2021 рік, на перше і друге півріччя 2021 року (листи на ДПС від 20.01.2021
№ 91/8/32-00-01, від 01.06.2021 № 2100/8/32-00-01-01-15).
Сформовано звіт про виконання плану роботи Міжрегіонального
управління на перше півріччя 2021 року (лист на ДПС від 29.07.2021
№ 2990/8/32-00-01-01-15).
Протягом 2021 року організовано та проведено:
40 апаратних нарад Міжрегіонального управління;
З заслуховування керівництва окремих структурних підрозділів
Міжрегіонального управління.
З метою
забезпечення
системного
автоматизованого
контролю
за виконанням структурними підрозділами Міжрегіонального управління
контрольних доручень видано накази Міжрегіонального управління:
від 04.03.2021 № 85 «Про затвердження Положення про здійснення
системного автоматизованого контролю за виконанням контрольних доручень
та моніторингу за станом виконання управлінських рішень»;
від 21.04.2021 № 147 «Про затвердження Положення про здійснення
системного автоматизованого контролю за виконанням контрольних доручень
та моніторингу за станом виконання управлінських рішень», відповідно до яких
організаційно-розпорядчим управлінням постійно здійснювалась постановка та
зняття з контролю відповідних доручень.
З метою забезпечення єдиного підходу до здійснення оцінки рівня
виконавської дисципліни у структурних підрозділах Міжрегіонального
управління підготовлено накази:
від 11.02.2021 № 4 6 «Про затвердження Порядку здійснення системної
оцінки рівня виконавської дисципліни»;
від 05.03.2021 № 87 «Про затвердження Порядку здійснення системної
оцінки рівня виконавської дисципліни»;
від 21.04.2021 № 148 «Про затвердження Порядку здійснення системної
оцінки рівня виконавської дисципліни».
Про результати оцінки рівня виконавської дисципліни у структурних
підрозділах щомісяця керівництву Міжрегіонального управління надавалась
інформація доповідними записками.
За результатами розгляду яких були видані доручення начальника до цих
доповідних записок: 14.04.2021 № 2-д/32-00-01, від 13.05.2021 № 4-д/32-00-0І01-11, від 14.06.2021 № 5-Д/32-00-01-01-11, від 13.07.2021 № 8/ДОР/32-00-0101-11, від 16.08.2021 № П -д/32-00-01-01-31, від 13.09.2021 № 23-д(01), від

24

13.10.2021 № 37-д (01), від 16.11.2021 № 48-д (01), від 13.12.2021 № 50-д(01)та
від 14.01.2022 № 1-д (01) відповідно.
За результатами щомісячної оцінки рівня виконавської дисципліни за
2021 рік (згідно з даними ІТС «Управління документами») забезпечено
системний
автоматизований
контроль
за виконанням
структурними
підрозділами контрольних доручень:
керівництва ДПС - 1 221 доручення, з яких: доручень, визначених
рішеннями, протоколами Колегії ДПС - 26, доручень ДПС, що визначені
наказами ДПС - 579; розпорядженнями ДПС - 25; протокольними
дорученнями, що надані на апаратних нарадах ДПС, проведених за участі
керівництва ДПС - 487; дорученнями Голови ДПС, дорученнями Голови ДПС
до доповідних записок керівників структурних підрозділів ДПС, листами дорученнями - 104;
керівництва Міжрегіонального управління - 3 431 доручення, з яких:
наказами - 155; розпорядженнями - 20, протокольними дорученнями
керівництва - 612; дорученнями керівництва - 1 354, завдання до іншої вхідної
кореспонденції (звернення на урядову «гарячу лінію», контрольні листизавдання ДПС, ІПК та ін.) - 1 290.
Відповідно до п. 3.1 Порядку підготовки та погодження розподілу
обов’язків між керівним складом територіальних органів ДПС, затвердженого
наказом ДПС від 14.12.2020 № 717 (із змінами), проекти розподілу обов'язків
між керівним складом Міжрегіонального управління направлялись на
погодження до ДПС листами від 06.01.2021 № 4/8/32-00-01, від 01.04.2021
№ 2257/8/32-00-01-01-15, від 01.09.2021 № 3417/8/32-00-01-01-15, від 28.09.2021
№ 3730/8/32-00-01-01-15,
від
09.12.2021
№4820/8/32-00-01-01-15,
від
30.12.2021 № 5142/8/32-00-01-01-15.
Копії відповідних наказів про розподіл обов’язків між керівним складом
Міжрегіонального управління були направлені до ДПС у день їх видання
листами від 12.01.2021 №22/8-32-00-01 (наказ Міжрегіонального управління
від
12.01.2021
№ 6 ),
від
06.04.2021
№2410/32-00-01-01-15
(наказ
Міжрегіонального управління від 06.04.2021 № 121), від 22.04.2021 № 2889/3200-01-01-15 (наказ Міжрегіонального управління 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), від
16.06.2021 №2354/8/32-00-01-01-15 (наказ Міжрегіонального управління від
16.06.2021
№ 213),
від
02.09.2021
№3439/8/32-00-01-01-16
(наказ
Міжрегіонального управління від 02.09.2021 № 288), від 01.10.2021
№ 3824/8/32-00-01-01-15 (наказ Міжрегіонального управління від 01.10.2021
№ 326), від 15.12.2021 № 4898/8/32-00-01-01-15 (наказ від 15.12.2021 № 436),
від 31.12.2021 № 5224/8/32-00-01-01-15 (наказ від 31.12.2021 № 461).
Організаційно-розпорядчим
управлінням
протягом
2021
року
систематично здійснювався прийом документів на архівне зберігання, видачу
наявних документів архівного фонду для тимчасового користування за
запитами структурних підрозділів (54 запити).
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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 на ДПС листом від 09.06.2021
№2242/8/32-00-01-01-16.
З метою вдосконалення процесу функціонування системи внутрішнього
контролю у Міжрегіональному управлінні внесено зміни до наказу від
19.04.2021 № 144 «Про затвердження Порядку організації та здійснення
внутрішнього контролю» (наказ Міжрегіонального управління від 20.08.2021
№ 282).
Листами на ДПС:
від 27.08.2021 № 3337/8/32-00-01-01-15 надано заповнений опитувальник
за встановленою формою Департаменту внутрішнього аудиту;
від 06.09.2021 № 3488/8/32-00-01-01-15 направлено інформацію щодо
здійснення внутрішнього контролю в Міжрегіональному управління з
01.01.2021 з наданням скан-копій запитуваних документів;
від 12.10.2021 №3982/8/32-00-10-15 інформацію щодо підтверджуючих
документів, якими регламентовано відповідальність і контроль керівництва за
дотриманням порядків бюджетної дисципліни;
від 13.10.2021№ 4026/8/32-00-01-01-15 надано інформацію щодо наявних
документів, які передбачають обмін інформацією із зовнішніми користувачами;
від 18.10.2021 №4032/8/32-00-01-01-15 повідомлено про проходження
опитування щодо наявності затверджених положень про структурні підрозділи;
від 04.11.2021 № 4263/8/32-00-01-01-15 надано інформацію щодо наявних
документів, які регламентують взаємодію між територіальними органами ДПС
під час здійснення інформаційного обміну;
від 10.11.2021 №4358/8/32-00-01-01-15 доповнено інформацію щодо стану
організації та здійснення внутрішнього контролю у Міжрегіональному
управлінні;
від 30.11.2021 № 4616/8/32-00-01-01-15 надано Звіт про стан організації та
здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю
в Міжрегіональному управлінні за 2021 рік;
від 16.12.2021 № 4908/8/32-00-01-01-15 надано заповнену Анкету для
опитування зацікавлених сторін;
від 28.12.2021 № 5059/8/32-00-01-01-15 повідомлено про проведення
перевірки наявності всіх положень про самостійні структурні підрозділи
Міжрегіонального управління, у т.ч. несамостійні підрозділи, що входять до їх
складу.
Здійснення відомчого контролю
За 2021 рік проведено 7 перевірок структурних підрозділів з наступних
питань:
організація роботи, контроль за повнотою та своєчасністю застосування
штрафних (фінансових) санкцій структурними підрозділами міжрегіонального
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управління за період діяльності з 01.01.2020 по 31.12.2020 року у межах
компетенції (доручення від 02.03.2021 № 1-д/32-00-01-01-11 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;
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 (доручення від 22.06.2021 року № 7-д/32-00-01-01-11 до доповідної
записки від 22.06.2021 № 4456/32-00-02-14);
щодо проведених коригувань облікових показників в Інформаційнотелекомунікаційній системі «Податковий блок» доручення від 23.07.2021
№ 9-д/32-00-01-01-11 до доповідної записки від 20.07.2021 № 5148/32-00-0214);
щодо здійснення контрольно-перевірочних заходів, передбачених
законодавством, по платниках податків з податковими ризиками за період
діяльності з 01.01.2021 по 30.06.2021 (доручення від 22.09.2021 № 30-д (02) до
доповідної записки від 09.09.2021 № 6724/32-00-02-15);
щодо надання адміністративних послуг платникам з обліку податків
(зборів, платежів) за період діяльності з 01.01.2021 по 31.08.2021 (доручення від
19.10.2021 № 38-д (02) до доповідної записки від 29.09.2021 № 7423/32-00-0215);
щодо виконання протокольних доручень, наданих на апаратних нарадах
ДПС, в частині вжиття заходів щодо організації роботи по платникам податків,
які декларують суми від'ємного значення, що зараховується до складу
податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 21
податкової декларації з ПДВ), за період діяльності з 01.01.2021 по 30.09.2021
(доручення від 29.12.2021 № 53-д (02) до доповідної записки від 30.11.2021
№ 9554/32-00-02-14).
У травні - червні 2021 року на виконання розпорядження ДПС від
30.04.2021 № 9-р «Про проведення тематичних перевірок» проводилась
тематична перевірка по з ’ясуванню інформації щодо проведених коригувань
облікових показників в Інформаційно-телекомунікаційній системі «Податковий
блок» (доручення від 23.07.2021 № 9-д до доповідної записки від 20.07.2021
№ 5148/32-00-02-14).
8. Організація правової роботи
За період січень-грудень 2021 року на розгляді в судах знаходилось
944 справи у судах різних інстанцій на суму 46 549,5 млн гривень.
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Протягом 2021 року досягнуто значного прогресу у забезпеченні
виконання судових рішень, що підтверджено надходженням до державного
бюджету 812,2 млн гривень за результатом розгляду судових справ, у т. ч. за
попередні звітні періоди.
За 2021 рік судами розглянуто на користь податкових органів - 100 справ
на суму 11 710,8 млн гривень.
У переважній більшості такий результат досягнуто за рахунок ключових
та бюджетоформуючих категорій судових справ, а саме: про визнання
недійсними/нечинними ППР (71,7 відс. від суми справ за позовами до органів
ДПС) та про стягнення податкового боргу (97,7 відс. від суми справ за
позовами органів ДПС).
Протягом 2021 року здійснювався постійний моніторинг висновків
Верховного Суду, які відповідно до частини п ’ятої статті 13 Закону України
«Про судоустрій та статус суддів» є обов’язковими для всіх суб’єктів владних
повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що
містить відповідну норму права, та здійснення узагальнення таких висновків за
періодичністю та по окремих категоріях справ.
9. Організація роботи з персоналом. Запобігання та виявлення
корупції
Організація роботи з персоналом
Діяльність Міжрегіонального управління з кадрового забезпечення та
розвитку персоналу у 2021 році була спрямована на укомплектування штатної
чисельності посад державної служби, створення сприятливих умов роботи для
кожного працівника, забезпечення можливості його особистісного розвитку та
кар’єрного зростання.
Забезпечувалась реалізація державної політики з питань управління
персоналом у державному органі, добору персоналу, планування та організація
заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних
службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її
проходження та припинення, укладання та розривання контрактів про
проходження державної служби тощо.
Протягом 2021 року призначено на посади державної служби 192 посадові
особи.
Підготовлено 280 наказів по особовому складу Міжрегіонального
управління, у тому числі:
призначення працівників - 84;
переведення працівників - 48;
покладення виконання обов’язків - 34;
звільнення працівників - 27.
На Єдиному порталі вакансій державної служби зареєстровано особистий
кабінет.

28

Наказом Міжрегіонального управління від 15.01.2021 № 12 «Про
утворення конкурсної комісії» 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. Протягом 2021 року
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 СОУШ-19, спричиненої коронавірусом
8АЯ8-СоУ-2» було оголошено добір на 5 вакантних посад державної служби
категорії «В» (накази від 11.02.2021 № ЗЗ-о, від 25.02.2021 № 48-о).
Також, протягом звітного періоду було оголошено та проведено
10 конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» та
«В». Інформацію про проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
категорій «Б» і «В» та його результати було оприлюднено через особистий
кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби (накази від 11.03.2021
№ бО-о, від 08.04.2021 № 89-о, від 28.04.2021 № 107-о, від 12.05.2021 № 121-0,
від 01.06.2021 № 139-о, від 30.06.2021 № 168-0, від 29.07.2021 № 201-о, від
01.10.2021 № 230-о, від 15.11.2021 № 246-0, від 08.12.2021 № 260-о). За
результатами конкурсу було призначено 22 особи на посади категорії «Б» та
41 особу на посади категорії «В».
Протягом 2021 року для 22 осіб, які претендували на зайняття посади
категорії «Б» було проведено спеціальну перевірку відповідно до статей 56-58
Закону України «Про запобігання корупції» та Порядку проведення спеціальної
перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають
зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з
підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171. За результатами спеціальної
перевірки складено 22 довідки.
Відповідно до пунктів 1 та/або 2 частини п ’ятої статті 5 Закону України
«Про очищення влади» та Порядку проведення перевірки достовірності
відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і
четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563,
протягом 2021 року було проведено відповідну перевірку 18 осіб.
У Міжрегіональному управлінні здійснювався систематичний моніторинг
стану виконання завдань і ключових показників результативності, ефективності
та якості службової діяльності державних службовців на 2021 рік. Протягом
звітного періоду узагальнена інформація про виконання завдань і ключових
показників результативності, ефективності та якості службової діяльності
державних службовців, які займають посади категорії «Б» та «В», до ДПС
надано службовими листами від 26.04.2021 № 1550/8/32-00-11-20, від
05.07.2021 № 2632/8/32-00-11-20, від 08.10.2021 № 3947/8/32-00-11-20.
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З метою визначення якості виконання поставлених завдань державними
службовцями Міжрегіонального управління, які займають посади державної
служби категорій «Б» і «В», планування їх службової кар’єри в
Міжрегіональному управлінні проводилось оцінювання результатів виконання
завдань державними службовцями відповідно до статті 44 Закону України «Про
державну службу», Порядку проведення оцінювання результатів службової
діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640 (зі змінами), наказу
Міжрегіонального управління від 22.10.2021 № 357 «Про визначення
результатів
виконання
завдань
державними
службовцями
Східного
міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків,
які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», у 2021 році».
В Міжрегіональному управлінні 244 державних службовця, які займають
посади державної служби категорій «Б» і «В», визначення результатів
виконання завдань яких проводилося у 2021 році, підлягали оцінюванню
результатів, з них: 71 - категорії «Б» та 173 - категорії «В».
За результатами оцінювання наказом від 13.12.2021 № 431 «Про
затвердження висновків щодо оцінювання результатів службової діяльності
державних службовців Міжрегіонального управління, які займають посади
державної служби категорій «Б» і «В», у 2021 році» затверджено висновок
щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців
(крім посад, що належать до Номенклатури Голови ДПС).
У
Міжрегіональному управлінні були створені належні умови для
здійснення навчання за дистанційною формою на робочих місцях працівникам,
які підвищують кваліфікацію. Державні службовці Міжрегіонального
управління підвищували свою професійну компетентність шляхом самоосвіти
на онлайн - платформах (Prometheus, Дія, Портал управління знаннями
Національного агентства з України з питань державної служби), а також
шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації в Університеті митної
справи та фінансів, ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені
академіка
Ю. Бугая»,
Українській
школі
урядування.
У
2021році
213 працівників Міжрегіонального управління підвищили свою професійну
компетентність, копії документів, отриманих за результатами підвищення
кваліфікації, долучено до особових справ державних службовців та обліку
відповідних кредитів Європейської кредитної трансферно - накопичувальної
системи.
Щотижнево проводились навчання без відриву від роботи за окремим
навчально-тематичним планом на 2021 рік. Створені навчальні групи
структурних підрозділів Міжрегіонального управління, протягом звітного
періоду провели по 32 години 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

зо
антикорупційного законодавства. Результати відображені в журналі занять
професійного навчання без відриву від роботи посадових осіб відповідної
навчальної групи.
Відповідно до Порядку проведення оцінювання результатів службової
діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640 (зі змінами) та за
результатами оцінювання у грудні місяці державним службовцям, які займають
посади державної служби категорій «Б» і «В» були визначені завдання і
ключові показники результативності, ефективності та якості службової
діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби
категорії «Б» або «В» на 2022 рік, а також, індивідуальна програма
професійного розвитку державного службовця, який займає посаду державної
служби категорії «Б» або «В» на 2022 рік.
Запобігання та виявлення корупції
Протягом 2021 року на виконання розпорядчих документів ДПС та з
метою забезпечення належної організації роботи щодо запобігання та
виявлення корупції в Міжрегіональному управлінні видано наступні розпорядчі
документи:
накази Міжрегіонального управління:
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 у Східному міжрегіональному управлінні ДПС
по роботі з великими платниками податків» (із змінами),
від 16.03.2021 № 97 «Про визначення спеціально уповноважених осіб з
питань етичної поведінки у Східному міжрегіональному управлінні ДПС по
роботі з великими платниками податків» (із змінами),
від 16.03.2021 № 98 «Про особливості приймання дарунків, одержаних як
подарунки державі, у Східному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з
великими платниками податків»;
доручення в. о. начальника Міжрегіонального управління від 14.04.2021
№ 3/ДОР/32-00-14 до доповідної записки від 14.04.2021 № 2639/32-00-14-15 про
організацію заходів із запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в
Східному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками
податків.
З метою запобігання корупційним проявам, виявлення корупційних та
пов’язаних
з
корупцією
правопорушень
протягом
2021
року
в
Міжрегіональному управлінні:
1.
Систематично проводились навчальні заходи з питань дотримання вимог
антикорупційного законодавства, вимог фінансового контролю, запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів, дотримання правил етичної поведінки.
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В структурних підрозділах Міжрегіонального управління організовано
проведення 14 навчальних заходів у вигляді лекцій та надання навчальних
матеріалів (планів-конспектів, презентацій в умовах карантину).
2. Надавалася методична та консультаційна допомога структурним
підрозділам Міжрегіонального управління з різних питань антикорупційної
тематики та окремим посадовим особам (підготовлено 15 службових записок
щодо подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані, врегулювання
конфлікту інтересів, отримання подарунків, перевірки кандидатів на посади
державної служби, розгляду запитів
правоохоронних органів, конфлікту
інтересів у членів комісії з питань зупинення реєстрації податкової
накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, електронного декларування тощо).
3. Забезпечено методичну, консультаційну та інформаційну підтримку
щодо подання працівниками Міжрегіонального управління декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
4. Здійснювалися заходи щодо перевірки своєчасності подання декларацій
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, працівниками Міжрегіонального управління та особами, що
припинили державну службу.
5. Здійснювалися заходи щодо запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів.
Фактів вчинення дій, прийняття рішень в умовах реального конфлікту
інтересів не виявлено.
6. Проводилася робота з перевірки кандидатів на посади державної
служби, відпрацьовувалися матеріали спеціальних перевірок кандидатів, що
претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або
особливо відповідального становища, здійснених НАЗК.
7. Здійснювався розгляд у межах повноважень повідомлень щодо
причетності працівників структурних підрозділів Міжрегіонального управління
до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших
порушень Закону.
8. Забезпечено наявність умов для здійснення працівниками структурних
підрозділів Міжрегіонального управління, а також іншими особами,
повідомлень про порушення вимог Закону, зокрема засобами електронного
зв’язку. Організовано роботу внутрішніх каналів повідомлень про можливі
факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших
порушень Закону, отримання та розгляд повідомлень через такі канали
інформації.
9. Протягом 2021 року в Міжрегіональному управлінні забезпечено
виконання, передбачених Антикорупційною програмою Державної 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 у визначені строки.
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10. Організація фінансової діяльності. Матеріально-технічний
розвиток
Для забезпечення стабільного та своєчасного проведення видатків на
фінансування адміністративно-господарської діяльності Міжрегіонального
управління у 2021 році на виконання листа ДПС від 14.01.2021 № 922/7/99-0010-07 було направлено до ДПС Кошторис та план асигнувань на 2021 рік за
бюджетною програмою КПКВ 3507010 «Керівництво та управління у сфері
податкової політики
Здійснення фінансового забезпечення проводилось згідно із затвердженим
кошторисом та планом асигнувань на 2021 рік (зі змінами).
В 2021 року забезпечено складання та подання фінансової та бюджетної
звітності за 2020 рік; за І квартал, перше півріччя, 9 місяців 2021 року із
застосуванням автоматизованої системи АС «С-Звітність» до ДКС. Протягом
звітного періоду забезпечено своєчасне подання звітів до ДПС в електронному
вигляді засобами електронного зв’язку та надання оперативної, фінансової,
бюджетної, податкової і статистичної звітності за звітні періоди 2021 року.
Протягом 2021 року здійснювався системний контроль за додержанням
фінансової дисципліни, цільовим та ефективним використанням коштів.
План заходів щодо підготовки об’єктів інфраструктури Міжрегіонального
управління до експлуатації в осінньо-зимовий період 2021-2022 роки,
затверджений наказом Міжрегіонального управління від 12.07.2021 № 7-г,
виконано. Протягом серпня-жовтня 2021 року проводились заходи з перевірки
та підготовки будівель і споруд до опалювального періоду, ревізія
електрообладнання, перевірка технічного стану пожежних резервуарів та
первинних засобів пожежогасіння, підготовка обігрівальних електроприладів
для використання в приміщеннях, встановлено жорсткий контроль за
економним використанням енергоресурсів та води. Вжиті заходи щодо
безперебійного
енергопостачання
об’єктів
інфраструктури
протягом
опалювального сезону шляхом своєчасної та в повному обсязі оплати
енергоносіїв та комунальних послуг, фактично спожитих та отриманих
упродовж осінньо-зимового періоду. Звіт про результати підготовки об’єктів
інфраструктури
Міжрегіонального
управління,
розташованих
за
адресами:м. Дніпро, просп. Олександра Поля, буд.57; м. Запоріжжя,
просп. Соборний, 190А; м. Кривий Ріг, просп. Металургів, буд. 36Б до
експлуатації в осінньо-зимовий період 2021/2022 рр. надано Департаменту
інфраструктури та бухгалтерського обліку ДПС листом від 12.10.2021
№ 3987/8/32-00-10-01-06.
11. Інформаційно-технічне забезпечення діяльності та технічне
супроводження електронних сервісів. Забезпечення охорони державної
таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
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Інформаційно-технічне
забезпечення
супроводження електронних сервісів

діяльності

та

технічне

Протягом 2021 року забезпечено безперебійне функціонування серверного
та комп’ютерного обладнання, інформаційних систем, автоматизованих
робочих місць у підрозділах міст Дніпро, Кривий Ріг та Запоріжжя.
Налаштовано та встановлено 88 ПЕОМ на робочих місцях користувачів.
Виконано ремонт 16 принтерів, виконано заправку 268 картриджів до
друкуючих пристроїв. Забезпечено функціонування серверного та мережевого
обладнання. Виконано оновлення системи антивірусного захисту та
забезпечено її підтримку в актуальному стані.
Надано доступи до інформаційних систем ITC «Податковий блок», ITC
«Єдине вікно прийняття податкової звітності» та ITC «Управління
документами» усім співробітникам Міжрегіонального управління згідно із
службовими записками та функціональними повноваженнями. Постійно
надавалася у межах компетенції консультативна підтримка та практична
допомога працівникам структурних підрозділів по роботі із системами.
Проведено роботи по адмініструванню підсистем ITC «Податковий блок»,
АС «Адміністратор системи», ITC «Управління документами» та «ДПС Кошторис» зокрема, здійснено заходи щодо оновлення та усунення недоліків у
цих підсистемах.
Забезпечено
формування,
реплікацію
та
ведення
баз
даних
Міжрегіонального управління.
Своєчасно та якісно сформовано та надано інформаційно-аналітичні
матеріали з існуючих баз даних по 201 службовій записці (згідно з наказом від
18.05.2021 № 177).
Надання практичної допомоги платникам податків з питань
використання програмних реєстраторів розрахункових операцій на
безкоштовній основі для застосування таких реєстраторів під час
здійснення господарської діяльності
На субсайті Міжрегіонального управління вебпорталу ДПС розміщено
143 інформаційних матеріали:
стосовно ПРРО та порядку його застосування;
про оновлення форм та порядку програмування фіскальних чеків;
особливостей реєстрації ПРРО;
про роботу ФОПів у 2022 році з використанням РРО та ПРРО;
стосовно змін до порядку застосування РРО та ПРРО;
стосовно вимог щодо створення контрольної стрічки по РРО та ПРРО;
про зміни до нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з
питань застосування РРО та ПРРО;
стосовно наказу Міністерства Фінансів України від 29.03.2021 № 184 по
ПРРО.
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Проведення заходів, направлених на забезпечення охорони державної
таємниці, дотримання порядку допуску та доступу до матеріальних носіїв
секретної інформації поді час проведення усіх видів робіт
З
метою забезпечення безпеки діяльності працівників Міжрегіонального
управління, захисту їх від протиправних посягань, пов’язаних з виконанням
ними службових обов’язків, дотримання розпорядку робочого часу,
організації охорони видано накази від 26.04.2021 № 154 «Щодо організації та
здійснення режимних заходів по охороні та організації пропускного режиму
на території майнового комплексу Східного міжрегіонального управління
ДПС
по
роботі
з
великими
платниками
податків»
та
від
15.11.2021 № 387 «Правила організації та здійснення пропускного режиму на
територію Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими
платниками податків».
Проведення роз’яснювальної роботи з працівниками, які мають
доступ до державної таємниці,стосовно питань охорони державної
таємниці з метою запобігання порушень законодавства у сфері охорони
державної таємниці
Протягом 2021 року проведено професійне навчання без відриву від
роботи щодо ознайомлення з вимогами:
наказу Міжрегіонального управління від 26.04.2021 № 154 «Щодо
організації та здійснення режимних заходів по охороні та організації
пропускного режиму на території майнового комплексу Східного
міжрегіонального управління;
наказу Міжрегіонального управління від 15.11.2021 № 387 «Правила
організації та здійснення пропускного режиму на територію Східного
міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками
податків»;
Закону України від 21 січня 1994 року «Про державну таємницю» (із
змінами).
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
Створено службу захисту інформації Східного міжрегіонального
управління ДПС по роботі з великими платниками податків (наказ
Міжрегіонального управління від 27.05.2021 № 189 «Про створення
позаштатної служби захисту інформації в автоматизованих системах»);
видано накази Міжрегіонального управління від 27.05.2021 № 191 «Про
призначення адміністраторів та операторів системи антивірусного захисту
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інформації» та від 27.05.2021 № 192 «Про затвердження Положення про
адміністратора безпеки та покладання обов’язків адміністратора системи»;
організовано надання доступу користувачам до інформації в
інформаційних
та
інформаційно-телекомунікаційних
системах
Міжрегіонального управління (наказ Міжрегіонального управління від
21.10.2021 № 356 «Про затвердження Порядку надання доступу до інформації
в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних
системах Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими
платниками податків»);
впроваджено політику інформаційної безпеки, організації отримання та
використання паролів (наказ Міжрегіонального управління від 25.10.2021
№ 363).
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