
Звіт 

про виконання плану роботи 

Головного управління ДПС у Волинській області 

на друге півріччя 2020 року 
 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Інформація про 

виконання 

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

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

1.1 Визначення очікуваних надходжень платежів до 

державного і місцевого бюджетів, єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

(далі - єдиний внесок), у розрізі податків, зборів, 

платежів 

Управління 

податкового 

адміністрування; 

структурні підрозділи 

Щомісячно За друге півріччя 2020 року до 

загального фонду держбюджету 

зібрано майже 2,5 млрд грн, 

індикативні показники виконані на 

106,2 відсотка. 

В розрізі основних платежів надійшло 

1 309,4 млн грн ПДВ або 114,3 відс. 

доведеного індикативу, 260,8 млн грн 

податку на прибуток або 112,6 відс. 

До місцевих бюджетів сплачено 2,7 

млрд гривень. 

Надходження єдиного внеску склало 

2,5 млрд гривень. 

У порядку взаємодії з місцевими 

органами влади у процесі координації 

бюджетного процесу здійснювались 

розрахунки очікуваних надходжень до 

місцевих бюджетів області в розрізі 

джерел надходжень на 2020 рік та на 

три наступні бюджетні періоди 2021-

2023 роки, розрахунки прогнозних 

надходжень платежів в частині, що 

зараховуються до обласного бюджету, 

на 2021 рік із помісячною розбивкою 

для формування помісячного розпису 

доходів обласного бюджету 
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1.2 Координація роботи структурних підрозділів 

Головного управління ДПС у Волинській області 

(далі - ГУ ДПС) щодо виявлення резервів 

збільшення надходжень платежів до бюджетів та 

забезпечення рівномірного збору платежів до 

загального та спеціального фондів державного 

бюджету. 

Здійснення моніторингу виконання індикативних 

показників доходів, доведених відповідними 

наказами Державної податкової служби України 

(далі - ДПС) 

Управління 

податкового 

адміністрування 

Щомісячно ГУ ДПС видавались накази із 

розбивкою індикативних показників за 

напрямками роботи та 

територіальними підрозділами. 

У щоденному режимі здійснювався 

моніторинг виконання індикативних 

показників доходів державного та 

місцевих бюджетів, єдиного внеску, в 

т. ч. у розрізі територіальних 

підрозділів, з інформуванням 

керівництва ГУ ДПС. 

З метою виявлення резервів 

надходжень до бюджету, їх 

відпрацювання щомісячно з 

урахуванням терміну реєстрації 

податкових накладних 

розраховувались очікувані 

нарахування ПДВ у розрізі платників. 

З метою контролю за сплатою 

задекларованих сум ПДВ, 

недопущення утворення 

новоствореного боргу у щоденному 

режимі відслідковувалося зарахування 

коштів до бюджету, визначалося коло 

платників із ризиком несплати. 

В результаті вжитих заходів показники 

доходів загального фонду 

держбюджету зросли проти 2019 року  

на 18,7 відс. або на 696,0 млн грн; 

доходи місцевих бюджетів зросли на 

7,3 відс. або на 339,8 млн гривень. 

Забезпечено зростання по основних 

бюджетоутворюючих доходах 

державного та місцевих бюджетів 
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1.3 Виявлення операцій з ознаками фіктивності, 

суб’єктів господарювання, які мають ризики 

несплати податків і зборів. 

Координація дій щодо відпрацювання 

підприємств, які віднесені до ризикових категорій 

Управління 

податкового 

адміністрування 

Протягом 

півріччя 

За результатами реєстрації податкових 

накладних за відповідний місяць та з 

урахуванням щоденного моніторингу 

відбиралися платники з виявленими 

ймовірно ризиковими операціями з 

подальшим відпрацюванням у рамках 

розпорядження ДФС від 13.09.2018 

№95-р (зі змінами). Щомісячно 

перелік платників, які здійснюють 

ризикові операції надсилався ДПС. 

Упродовж другого півріччя 2020 року 

відпрацьовано 9 суб’єктів 

господарювання самостійно виявлених 

постачальників зустрічного транзиту 

та вигодоформуючих суб’єктів 

господарювання на загальну суму 

ймовірно ризикового ПДВ 60,1 млн 

гривень. 

Із доведених 63 ймовірних учасників 

міжрегіональних схем за звітні періоди 

травень-жовтень 2020 року на загальну 

суму ризикового ПДВ 66,1 млн грн, у 

т. ч. 20 вигодоформуючих СГ на 58,5 

млн грн, відпрацьовано 9 платників на 

загальну суму 40,5 млн грн та 43 

вигодонабувачі на 25,6 млн грн, за 

результатами перевірок підтверджено 

реальність господарських операцій по 

7 платниках на 4,4 млн грн, складені 

узагальнені доперевірочні матеріали 

щодо ризиків ухилення від сплати 

податків при оформленні нереальних 

операцій по 6 СГ на загальну суму 

ПДВ 6,7 млн гривень. 

Про хід та результати відпрацювання 
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ризикових операцій двічі на місяць 

інформація надсилалася до ДПС, 

керівництво ГУ ДПС інформувалося 

на апаратних нарадах. 

Щомісячно проводився аналіз по 

наступних категоріях ФОП, які 

підлягають відпрацюванню: 

 які не подавали декларації з 

ПДВ протягом 12 місяців, 

 які протягом 12 місяців 

подавали декларації з ПДВ з 

нульовими показниками, 

 категорії «сплячі». 

Згідно проведеного аналізу виявлено 1 

«ризикового» ФОП, комісією ГУ ДПС 

з питань зупинення реєстрації 

податкових накладних/розрахунків 

коригування в Єдиному реєстрі 

податкових накладних прийнято 

рішення про внесення ФОП в Журнал 

ризикових СГ. 

Проводився аналіз від’ємного 

значення, що зараховується до складу 

податкового кредиту наступного 

звітного (податкового) періоду (рядок 

21). За результатами моніторингу 

виявлялись СГ, у яких основний вид 

діяльності не є експорт або міжнародні 

перевезення (обсяги експорту та 

міжнародних перевезень менше 50 

відс.), але вони декларують рядок 21 і: 

 постійно декларують від’ємне 

значення; 

 декілька місяців (2 і більше) 

декларують сталу суму по рядку 21; 



 5 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Інформація про 

виконання 

 не мають об’єктів 

оподаткування або об’єктів, 

пов’язаних з оподаткуванням, через 

які провадиться діяльність (не подано 

форми 20-ОПП); 

 наявні розбіжності за 3 роки 

більші 10 тис. грн; 

 зареєструвались платниками 

ПДВ у 2020 році 

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 

Управління 

податкового 

адміністрування 

Протягом 

півріччя 

Проведено аналіз виконання 

показників фінансових планів 

державних підприємств в частині 

спати платежів до державного 

бюджету за перше півріччя та 3 

картали 2020 року. Досліджувались 

причини невиконання фінансових 

планів окремими платниками. 

Відповідну інформацію надано ДПС. 

Організовано роботу зі збору 

інформації про затверджені 

поквартальні показники фінансових 

планів щодо розрахунків з бюджетом 

та щоквартальну оцінку стану 

розрахунків з бюджетом цих 

платників. Відповідну інформацію 

надано ДПС. 

Проводився аналіз податкової 

звітності платників ПДВ на предмет 

податкової віддачі, із визначення її по 

видах діяльності та галузях економіки, 

визначення втрат від недосягнення 

середньогалузевої віддачі. 

Проведено аналіз діяльності СГ по 

галузях в частині сплати  до зведеного 

та державного бюджету, показників 
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декларацій з ПДВ та податку на 

прибуток з визначенням податкового 

навантаження по кожному платнику. 

Проведено аналіз звітності з 

нарахування заробітної плати з метою 

виявлення СГ, які не дотримуються 

відповідного законодавства. 

Відповідні матеріали надані 

зацікавленим підрозділам ГУ ДПС 

1.5 Проведення аналізу діяльності учасників 

кластерних груп суб’єктів господарювання, надання 

пропозицій до ДПС щодо змін до Реєстру 

кластерних груп та створення нових груп, а також 

визначення ризиків і проблемних питань щодо 

розрахунків з бюджетом учасників таких груп та 

підприємств державного сектору економіки 

Управління 

податкового 

адміністрування 

Щоквартально Відповідно до отриманого з ДПС 

Реєстру учасників кластерних груп 

проведено роботу з встановлення 

кінцевих бенефіціарних власників 177 

підприємств, що належать до 

кластерних груп, та, відповідно, 

підтверджено/спростовано належність 

до кластерної групи. 

ДПС надано інформацію про сплату 

платежів підприємствами - 

учасниками кластерних груп та 

пропозиції щодо 

включення/виключення платників з 

переліку учасників кластерних груп 

1.6 Забезпечення своєчасності подання платниками 

податку на прибуток податкової звітності з податку 

на прибуток та повноти сплати цього податку 

Управління 

податкового 

адміністрування 

Щоквартально Проводився щоденний моніторинг 

поданої податкової звітності під час 

кампанії декларування, аналіз 

показників податкової та фінансової 

звітності з метою виявлення 

ймовірних ризиків по оподаткуванню 

прибутку. 

За підсумками декларування податку 

на прибуток за 9 місяців 2020 року 

подано 509 декларацій (при доходах 

85 828,2 млн грн нарахована сума 

податку (рядок 6) склала 202,6 млн 
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грн). Визначено платники, які не 

подали декларації з податку на 

прибуток за 9 місяців 2020 року (83 

СГ), з них станом на 01.01.2021 

забезпечено подання декларацій 37 

СГ, якими задекларовано податку до 

сплати в сумі 6,7 млн. гривень. 

Задекларовані суми податкових 

зобов’язань з податку на прибуток за 9 

місяців 2020 року, з врахуванням 

наявної переплати 9,3 млн грн 

сплачені до державного бюджету в 

cумі 68,0 млн грн, не сплачено 1,6 млн 

грн по причині відсутності обігових 

коштів у СГ або наявності податкового 

боргу за попередні податкові періоди 

1.7 Проведення співставлень даних податкової 

звітності з податку на прибуток з відповідними 

даними іншої податкової звітності, в т. ч. з 

фінансовою звітністю, з метою розширення бази 

оподаткування 

Управління 

податкового 

адміністрування 

Щоквартально При проведенні камеральних 

перевірок декларацій з податку на 

прибуток за 9 місяців 2020 року 

здійснено відпрацювання ймовірних 

ризиків мінімізації податку на 

прибуток в частині відпрацювання 

розбіжностей між показниками 

податкової та фінансової звітності, 

зокрема завищення витрат у 

фінансовій звітності, в т. ч. за рахунок 

невідповідності залишків запасів 

(ризик віднесення до собівартості без 

відображення доходу), завищення 

амортизаційних відрахувань, 

неправомірне формування від’ємного 

значення курсових різниць (по 

монетарній статті). Як результат, 

збільшено декларування податку на 

прибуток за рахунок: 
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- проведення співбесід з посадовими 

особами СГ щодо недопущення 

мінімізації податку, за встановленими 

за результатами аналізу ризиками, на 

суму 5,4 млн грн та зменшено збитки 

на 49,0 млн грн; 

- 25 СГ подано нові звітні декларації з 

податку на прибуток на збільшення 

податку в сумі 1,1 млн грн та 

зменшено збитки 0,7 млн грн; 

- 65 СГ подано уточнюючі декларації з 

податку на прибуток з виправленням 

розбіжностей показників звітності, з 

них 13 СГ збільшено суму податку на 

6,2 млн грн та зменшено збитків на 

22,3 млн гривень 

1.8 Здійснення контролю за сплатою відрахувань до 

державного бюджету частини чистого прибутку 

(доходу) державними унітарними підприємствами 

та їх об’єднаннями 

Управління 

податкового 

адміністрування 

Щомісячно За результатами декларування 9 

місяців 2020 року подано державними 

унітарними підприємствами та їх 

об'єднаннями 47 розрахунків частини 

чистого прибутку, нараховано частини 

чистого доходу (прибутку) 2,6 млн 

гривень. 

До державного бюджету сплачено 

задекларовані суми частини чистого 

прибутку в розмірі 2,5 млн грн, борг 

виник в зв’язку із відсутністю у 

підприємств обігових коштів та боргу 

по інших платежах 

1.9 Здійснення контролю за дотриманням 

платниками вимог щодо внесення до бюджету 

податку на прибуток підприємств при 

перерахуванні доходів (прибутків) на користь 

нерезидентів 

Управління 

податкового 

адміністрування 

Протягом 

півріччя 

Протягом липня-грудня 2020 року 

надійшло податку на «репатріацію» в 

сумі 10,6 млн грн. За результатами 

декларування 9 місяців 2020 року 

задекларовано податку на 

«репатріацію» 18 СГ в сумі 9,1 млн 
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грн, з них за ІІІ квартал 2020 року 12 

СГ в сумі 7,6 млн гривень 

1.10 Контроль за правомірністю перебування 

юридичних осіб в Реєстрі неприбуткових 

підприємств, установ та організацій 

Управління 

податкового 

адміністрування 

Протягом 

півріччя 

Постійно проводиться аналіз СГ в 

частині правомірності перебування 

юридичних осіб в Реєстрі 

неприбуткових підприємств, установ 

та організацій 

1.11 Координація роботи щодо забезпечення повноти 

нарахування та своєчасності сплати сум податку на 

додану вартість (далі - ПДВ) 

Управління 

податкового 

адміністрування 

Щомісячно Систематично на етапі проведення 

кампанії декларування ПДВ за 

підсумками декларування ПДВ 

проводився аналіз показників даних 

податкових декларацій з ПДВ та даних 

ЄРПН щодо встановлених відхилень 

між даними р.9 податкової декларації з 

ПДВ та даними ЄРПН. За 

результатами проведеного аналізу в 

телефонному режимі проводилися 

співбесіди з платниками щодо 

виправлення встановлених відхилень. 

Поданими уточнюючими 

розрахунками збільшено суми ПДВ, 

що підлягають сплаті до бюджету на 

8,4 млн грн, донараховано штрафні 

санкції на суму 0,3 млн грн та 

зменшено від’ємне значення (р.21) на 

загальну суму 39,9 млн гривень. 

Щомісячно проводився аналіз щодо 

забезпечення повноти нарахування та 

своєчасної сплати ФОП 

задекларованих сум ПДВ. Протягом 

другого півріччя 2020 року складено 

та вручені 181 ППР форми «Ш» на 

загальну суму 272,7 тис грн, сплачено 

261,5 тис гривень 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Інформація про 

виконання 

1.12 Забезпечення контролю за достовірністю та 

повнотою нарахування сум ПДВ, заявлених до 

відшкодування. 

Вжиття заходів із недопущення виникнення 

заборгованості з відшкодування ПДВ 

Управління 

податкового 

адміністрування 

Щомісячно Протягом липня-грудня 2020 року по 

295 юридичних особах задекларовано 

до бюджетного відшкодування ПДВ в 

розмірі 282,3 млн грн, узгоджено та 

відшкодовано по юридичних особах  

256,4 млн грн ПДВ. 

Станом на 31.12.2020 наявні залишки 

невідшкодованого ПДВ по деклараціях 

поданих до 1 лютого 2016 року та не 

відшкодовані станом на 1 січня 2017 

року у порядку, визначеному статтею 

200 Податкового кодексу України по 

10 платниках на суму 6,4 млн грн, 

бюджетне відшкодування ПДВ, по 

яких не підтверджено за результатами 

проведених перевірок, та які 

знаходяться у судовому оскарженні. 

Зазначені суми ПДВ відносяться до 

«Тимчасового реєстру заяв про 

повернення сум бюджетного 

відшкодування ПДВ». Щомісячно 

проводився моніторинг зазначених 

сум ПДВ, стан перебування в судових 

інстанціях та направлялася інформація 

до ДПС. Крім цього, залишок 

невідшкодованих сум ПДВ, по яких за 

результатами перевірок суми ПДВ не 

підтверджені та по яких триває судове 

оскарження становить 0,8 млн грн по 6 

СГ. Також наявний залишок 

невідшкодованого бюджетного 

відшкодування в розмірі 6,6 млн грн 

по 255 СГ перевірки по яких тривають 

у законодавчо встановлені терміни та 

які включені до основного реєстру 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Інформація про 

виконання 

заяв про повернення сум бюджетного 

відшкодування. 

ФОП заявлено про повернення суми 

бюджетного відшкодування ПДВ на 

розрахунковий рахунок платника у 

банку на суму 38.6 млн грн, 

відшкодовано ПДВ 38.9 млн гривень. 

Станом на 01.01.2021 залишаються 

невідшкодованою сума ПДВ в розмірі 

6,6 млн. грн (протермінований 

залишок відсутній) 

1.13 Організація та проведення роботи з метою 

повноти та своєчасності опрацювання декларацій з 

ПДВ для підтвердження задекларованих сум ПДВ, 

що підлягають сплаті (перерахуванню) до бюджету 

та відображення в системі електронного 

адміністрування 

Управління 

податкового 

адміністрування 

Щомісячно Щоденно з дати формування реєстрів 

на сплату ПДВ і до кінця кожного 

місяця, а також регулярно в інші 

періоди контролювався факт 

підтвердження сум до сплати ПДВ, що 

підлягають перерахуванню до 

бюджету та відображення в системі 

електронного адміністрування 

1.14 Здійснення організації та координації роботи з 

відшкодування ПДВ дипломатичним 

представництвам іноземних держав та міжнародних 

організацій в Україні 

Управління 

податкового 

адміністрування 

Щомісячно На рахунки Генерального консульства 

Республіки Польща у Луцьку 

відшкодовано 0,2 млн гривень 

1.15 Організація та контроль за своєчасністю, 

достовірністю, повнотою нарахування та сплати 

акцизного податку платниками цього податку 

Управління контролю 

за підакцизними 

товарами 

Щомісячно Надходження акцизного податку до 

загального фонду державного 

бюджету забезпечено в сумі 8,1 млн 

грн, індикативний показник виконано 

на 164,4 відсотка. 

Надходження акцизного податку до 

спеціального фонду державного 

бюджету склали 1,8 млн гривень. 

До місцевих бюджетів надійшло 66,7 

млн грн акцизного податку з реалізації 

суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів, 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Інформація про 

виконання 

індикативний показник виконано на 

102,0 відсотка 

1.16 Вжиття комплексних заходів щодо виконання 

доведених завдань із надходження плати за ліцензії 

на виробництво спирту, алкогольних напоїв, оптову 

та роздрібну торгівлю алкогольними напоями, 

тютюновими виробами та пальним до державного 

та місцевого бюджетів 

Управління контролю 

за підакцизними 

товарами 

Щомісячно До місцевих бюджетів від сплати за 

ліцензії на право роздрібної торгівлі 

алкогольними напоями та 

тютюновими виробами надійшло 7,9 

млн грн. Від сплати за ліцензії на 

право оптової торгівлі алкогольними 

напоями (в т. ч. оптової торгівлі 

сидром та перрі (без додаванням 

спирту)) надійшло 1,0 млн грн. Від 

плати за ліцензії на виробництво 

алкогольних напоїв надійшло 6,2 тис 

гривень 

1.17 Забезпечення контролю за своєчасним 

надходженням до спеціального фонду державного 

бюджету відрахувань в розмірі 5 відсотків від суми 

коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів 

та/або алкогольних напоїв 

Управління контролю 

за підакцизними 

товарами 

Щомісячно Надходження коштів до спеціального 

фонду державного бюджету у розмірі 

5% від суми витрат використаних на 

рекламу алкогольних напоїв 

складають 2,7 тис гривень 

1.18 Забезпечення контролю за правильністю, 

повнотою декларування та своєчасністю сплати 

суб’єктами господарювання рентної плати та 

екологічного податку 

Управління 

податкового 

адміністрування 

Щомісячно Щокварталу здійснювався контроль за 

повнотою нарахування рентної плати 

за спеціальне використання лісових 

ресурсів шляхом проведення звірок 

переліку лісокористувачів, яким 

видано лісорубні та лісові квитки 

(інформація про яких отримана від 

суб’єктів лісових відносин) з 

переліком лісокористувачів, якими 

додано розрахунки до податкової 

декларації за відповідні періоди. За 

результатами проведених звірок 

залучено до обліку та оподаткування 

збором 1 СГ на суму податкових 

зобов’язань 532,0 тис грн та штрафних 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Інформація про 

виконання 

санкцій 16,0 тис грн (до місцевого 

бюджету). 

З метою обчислення, своєчасності і 

повноти справляння рентної плати за 

спецвикористання води, постійно 

проводився аналіз даних податкової 

звітності з платежу та проведені 

звірки: 

1. переліку водокористувачів, яким в 

установленому порядку видано 

дозволи на спеціальне 

водокористування (дані сайту 

Держводагенства) з переліком 

суб’єктів господарювання, якими 

подані податкові декларації рентної 

плати, за результатами звірки залучено 

1 СГ (0,3 тис грн); 

2. видобутих корисних копалин, 

зазначених у деклараціях з рентної 

плати, з обсягами видобутку корисних 

копалин, наданими Держгеонадрами; 

3. обсягів використаної підземної 

води, задекларованих в деклараціях з 

рентної плати (додаток 5) з обсягами 

підземної води, зазначеними у 

розрахунках рентної плати за 

спеціальне користування надрами 

(додатково до бюджету надійшло 0,8 

тис грн). 

З метою здійснення аналізу повноти 

сплати рентної плати за користування 

надрами проведений аналіз діючих 

дозволів на видобуток корисних 

копалин місцевого значення по 

родовищах, розміщених на території 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Інформація про 

виконання 

області (за даними ДП 

«Держгеоінформ України»). 

За результатами проведених звірок 3 

СГ, які вперше отримали дозволи на 

викиди стаціонарними джерелами 

забруднення, самостійно 

задекларовали 19,8 тис грн 

екологічного податку (в т. ч. двоокису 

вуглецю 7,1 тис грн), 14 СГ подали 

уточнюючі декларації на збільшення 

податкових зобов’язань по 

екологічному податку на 9,5 тис 

гривень. 

З метою контролю за повнотою і 

своєчасністю надходження 

екологічного податку за викиди у 

атмосферне повітря 

використовувалась інформація з сайта 

Управління екології та природних 

ресурсів Волинської ОДА щодо ФОП 

області, які отримали у 2019-2020 

роках  дозволи на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами. 

Також проведено аналіз щодо ФОП, 

які ймовірно повинні сплачувати 

екологічний податок, і не подали 

декларації екологічного податку за ІІ 

квартал 2020 року. За результатами 

проведеного аналізу встановлено 

наявність 1095 СГ, які не подали 

декларації екологічного податку, 

проте: мають відповідні об'єкти 

оподаткування - 186, мають основні 

види діяльності, що відносяться до 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Інформація про 

виконання 

галузей "Виробництво" та "Торгівля 

паливом" - 892, придбавали протягом 

липня-вересня 2020 року природний 

газ - 17. 

З метою безумовного виконання 

індикативного показника надходження 

екологічного податку у 2020 році 

проведено аналіз ФОП, які: не подали 

декларацію екологічного податку за ІІІ 

квартал 2020 року, проте подавали 

ненульові декларації за попередні 

квартали 2020 року - 15 СГ, 

неадекватно змінили нарахування 

грошових зобов'язань по екологічному 

податку зміні обсягів - 50 СГ. 

Проведено звірку щодо суб'єктів 

господарювання ФОП, які отримали 

дозволи (жовтень 2020 року) на 

викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами, із переліком ФОП, які 

подали податкові декларації 

екологічного податку за III квартал 

2020 року, та додатково залучено 4 

ФОП до подання такої звітності. 

Всього ФОП сплачено 203,8 тис грн 

екологічного податку 

1.19 Здійснення контролю за повнотою нарахування і 

сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, плати за землю, єдиного 

податку, транспортного податку та місцевих зборів 

з юридичних осіб 

Управління 

податкового 

адміністрування 

Щомісячно Індикативні показники з податку на 

нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, виконані на 118,2 

відс., до місцевих бюджетів надійшло 

41,0 млн. грн., що на 6,3 млн. грн. 

більше доведеного завдання та 3,3 

млн. грн. більше, ніж за 2019 рік. 

В результаті контрольно-перевірочної 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Інформація про 

виконання 

роботи до 90 платників на суму 0,07 

млн. грн. застосовані штрафні санкції 

за невчасне подання звітності та 

невчасну сплату податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки. 

Для забезпечення проведення аналізу 

на предмет повноти нарахування 

земельного податку власникам земель 

ГУ ДПС щоквартально отримувалася 

інформація про продаж земельних 

ділянок несільськогосподарського 

призначення від Головного управління 

Держгеокадастру у Волинській 

області. За результатами аналізу 

зазначеної інформації встановлено, що 

11 СГ подано податкову звітність із 

плати за землю у визначені 

законодавством терміни, 2 юридичні 

особи перебувають на спрощеній 

системі оподаткування (єдиний 

податок 3 групи) та не є платниками 

плати за землю, забезпечено подання 

уточнених податкових декларації 

земельного податку 4 СГ, сума до 

збільшення 58,8 тис гривень. 

Щокварталу проводиться аналіз 

поданої звітності по єдиному податку 

3 групи на предмет відповідності 

задекларованих сум доходів сумам 

доходів, визначених для права 

перебування на спрощеній системі 

оподаткування. За результатами 

декларування першого півріччя та 3 

кварталів 2020 року порушень у 

перевищенні дозволених обсягів 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Інформація про 

виконання 

доходів не встановлено. За 

результатами проведеної роботи 15 

платників єдиного податку збільшили 

податкові зобов'язання шляхом 

подання уточнюючих декларацій на 

суму 38,8 тис грн та штрафної санкції 

1,2 тис гривень. 

По платниках єдиного податку 4 групи 

у липні-вересні 2020 року проведено 

аналіз інформації Волинської ОДА про 

результати аудиту 

сільськогосподарських земель на 

предмет повноти декларування таких 

земель у податковій звітності. За 

результатами проведеної роботи 

додатково залучено до оподаткування 

єдиним податком для 

сільськогосподарських 

товаровиробників шляхом подання 

уточнюючих декларацій 5 СГ на 41,5 

тис гривень. 

Крім того, за результатами співпраці з 

розпорядниками земель, внаслідок 

якої була отримана інформація про 

новоукладені договори оренди земель 

сільськогосподарського призначення, 

залучено до оподаткування єдиним 

податком 19 СГ на суму 82,4 тис грн, 

13 СГ подані уточнені декларації на 

124,9 тис гривень 

1.20 Проведення моніторингу розміру орендної плати 

за земельні ділянки державної і комунальної 

власності по діючих договорах оренди землі на 

відповідність вимогам Податкового кодексу 

України 

Управління 

податкового 

адміністрування 

Щоквартально Проведеним моніторингом розміру 

орендної плати за земельні ділянки 

державної та комунальної власності по 

2 398 діючих договорах оренди землі 

встановлено їх відповідність вимогам 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Інформація про 

виконання 

Податкового кодексу України 

1.21 Забезпечення своєчасності, достовірності, 

повноти нарахування податку на доходи фізичних 

осіб та військового збору 

Управління 

податкового 

адміністрування 

Щомісячно Надходження ПДФО за друге півріччя 

2020 року склали 2 533,7 млн. грн. 

(індикативний показник виконано на 

116,8 відс.); військового збору - 187,3 

млн. грн. (індикативний показник 

виконано на 124,5 відс.). 

За друге півріччя 2020 року 

застосовано 535 фінансових санкцій за 

несвоєчасну сплату ПДФО на суму 

984,0 тис грн. та 506 фінансових 

санкцій за несвоєчасну сплату 

військового збору на суму 98,4 тис 

гривень 

1.22 Здійснення контролю за дотриманням фізичними 

особами - суб’єктами господарювання умов 

перебування на спрощеній системі оподаткування 

Управління 

податкового 

адміністрування 

Щоквартально Станом на 01.01.2021 на спрощеній 

системі оподаткування перебуває 

28643 ФОП. Надходження єдиного 

податку в другому півріччі 2020 року 

склали 245,6 млн грн (індикативний 

показник виконано на 104,4 відс.) 

1.23 Здійснення контролю за дотриманням 

законодавства про збір та ведення обліку єдиного 

внеску, правильністю його нарахування, 

обчислення, повноти і своєчасності сплати 

Управління 

податкового 

адміністрування 

Щомісячно Щомісячно проводився аналіз 

правильності нарахування, 

обчислення, повноти і своєчасності 

сплати єдиного внеску. Надходження 

єдиного внеску у другому півріччі 

2020 року склали 2 549,8 млн грн 

(індикативний показник виконано на 

88,3 відс.). 

За друге півріччя 2020 року 

застосовано 4 887 фінансових санкцій 

за несвоєчасну сплату єдиного внеску 

на суму 29,4 млн грн., складено 50 

протоколів, 43 посадові особи 

притягнуто до відповідальності на 

суму адмінштрафів 29,2 тис гривень. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Інформація про 

виконання 

Щомісячно проводився аналіз повноти 

та своєчасності подання місячної та 

річної звітності платників єдиного 

внеску з метою встановлення 

порушень встановленого порядку 

формування та подання звітності. За 

друге півріччя 2020 року встановлено 

4 347 платників, по яких звітність  

подана несвоєчасно або подана не за 

встановленою формою; з них 3 690 

фактів несвоєчасної подачі звітності не 

з вини платника (за рахунок введення 

карантинних заходів та відповідних 

обмежень). За порушення 

встановленого порядку подання 

звітності складено 101 протокол, 63 

посадові особи притягнуто до 

відповідальності на суму 

адмінштрафів 32,1 тис грн., 

застосовано 2 204 фінансові санкції на 

загальну суму 440,3 тис гривень 

1.24 Здійснення контролю за сплатою фізичними 

особами податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, плати за землю, транспортного 

податку, туристичного збору, збору за місця для 

паркування транспортних засобів 

Управління 

податкового 

адміністрування 

Щомісячно До бюджету сплачено 31,1 млн грн 

податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки; 49,7 млн грн 

плати за землю, 0,3 млн грн 

транспортного податку, 0,4 млн. грн 

туристичного збору та 0,1 млн грн 

збору за місця для паркування 

транспортних засобів 

1.25 Вжиття комплексу заходів з метою спрямування 

надходжень в рахунок погашення податкового 

боргу до державного бюджету 

Управління по роботі 

з податковим боргом 

Щомісячно При доведеному завданні 18,1 млн грн 

забезпечено надходження в сумі 46,5 

млн грн (в т. ч. по матриці – 24,5 млн 

грн), або 256,2 відсотка 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Інформація про 

виконання 

1.26 Вжиття організаційних заходів щодо 

удосконалення роботи із забезпечення надходження 

коштів до бюджету від реалізації безхазяйного 

майна та майна, що перебуває у податковій заставі 

Управління по роботі 

з податковим боргом 

Щомісячно До державного бюджету за рахунок 

реалізації безхазяйного майна 

надійшло 62,6 тис грн, до місцевого 

бюджету - 46,3 тис гривень. 

За рахунок реалізації майна, що 

перебуває у податковій заставі, 

забезпечено надходжень в сумі 516,7 

тис гривень 

1.27 Забезпечення погашення податкового боргу, в т. 

ч. стягнення своєчасно ненарахованих та/або 

несплачених сум єдиного внеску 

Управління по роботі 

з податковим боргом 

Щомісячно Станом на 01.01.2021 загальна сума 

заборгованості зі сплати єдиного 

внеску становить 428,8 млн гривень. 

На постійній основі здійснювався 

аналіз сум заборгованості зі сплати 

єдиного внеску ФОП з метою 

виявлення помилкових нарахованих 

сум зобов’язань зі сплати єдиного 

внеску для внесення в КОР 

відповідних коригувань. 

Передано виконавчих документів 

органам ДВС на загальну суму 323,5 

млн гривень. 

Надходження від органів ДВС (за 

відповідним кодом 147) в рахунок 

погашення заборгованості з єдиного 

внеску склали 4,5 млн гривень 

1.28 Забезпечення скорочення податкового боргу. 

Вжиття заходів, спрямованих на зменшення 

кількості підприємств-боржників та загальної суми 

податкового боргу 

Управління по роботі 

з податковим боргом 

Щомісячно Забезпечено скорочення податкового 

боргу на 165,2 млн грн (станом на 

01.07.2020 - 1 589,1 млн грн, станом на 

01.01.2021 - 1 423,9 млн грн) та  

кількості боржників на 1 190 (із 5 249 

СГ до 4 059 СГ), в т. ч. ФОП на 829 

1.29 Розгляд пропозицій платників податків щодо 

розстрочення сплати податкових 

зобов’язань/податкового боргу та підготовки 

відповідних рішень. 

Управління по роботі 

з податковим боргом 

Протягом 

півріччя 

Розглянуто та прийнято 78 рішень про 

розстрочення податкових зобов’язань 

(податкового боргу) на суму 46,6 млн 

грн. Здійснювався постійний 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Інформація про 

виконання 

Здійснення контролю за виконанням умов 

договору 

моніторинг та контроль за виконанням 

умов договорів розстрочення 

1.30 Впровадження організаційних заходів щодо 

завершення процедур банкрутства по підприємствах 

боржниках, а також налагодження роботи з 

арбітражними керуючими 

Управління по роботі 

з податковим боргом 

Протягом 

півріччя 

По 10 боржниках завершена 

процедура банкрутства на суму 86,8 

млн грн. Станом на 01.01.2021 

налічується 32 підприємства-банкрути, 

сума боргу яких становить 717,5 млн 

грн, сума заявлених кредиторських 

вимог - 646,9 млн грн. За рахунок 

застосування процедур банкрутства за 

липень-грудень 2020 року 

мобілізовано грошовими коштами 5,5 

млн гривень. 

Постійно проводилися співбесіди з 

арбітражними керуючими щодо 

визначення орієнтовних строків 

закінчення ліквідаційних процедур, 

ініціювалося проведення засідань 

комітетів кредиторів, на яких 

заслуховувалися звіти арбітражних 

керуючих. Станом на 01.01.2021 

визнано банкрутами та введено 

ліквідаційну процедуру по 27 

підприємствах-банкрутах на загальну 

суму 458,2 млн грн, в процедурі 

розпорядження майном перебуває 3 

боржника на суму 188,7 млн грн, в 

процедурі санації - 2 підприємства на 

суму 0,02 млн гривень 

1.31 Організація роботи з питань зупинення реєстрації 

податкових накладних/розрахунків коригування в 

Єдиному реєстрі податкових накладних 

Управління 

податкового 

адміністрування; 

структурні підрозділи 

Протягом 

півріччя 

Протягом липня-грудня 2020 року 

сформовано 17 301 рішення по 

поданих платниками податкових 

повідомленнях до податкових 

накладних/розрахунках коригування, 

реєстрація яких автоматично зупинена, 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Інформація про 

виконання 

1 225 рішень до поданих Таблиць 

даних платника. Станом на 01.01.2021 

в журналі ризикових платників 

перебувають 208 платників ПДВ, що 

відповідають критеріям ризиковості. 

За результатами розгляду поданих 

повідомлень щодо подачі документів 

про підтвердження реальності 

здійснення операцій по ПН/РК, 

реєстрацію яких зупинено, прийнято 

рішення про відмову в реєстрації 

податкових накладних на загальну 

суму ПДВ 99,8 млн гривень 

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

адміністрування єдиного внеску та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на 

ДПС, у т. ч. боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом 

2.1 Проведення перевірок з питань дотримання 

суб’єктами господарювання вимог податкового, 

валютного та іншого законодавства України, 

контроль за дотриманням якого покладено на ДПС. 

Супроводження плану-графіка проведення 

документальних перевірок платників податків 

Управління 

податкового аудиту; 

відділ боротьби з 

відмиванням доходів, 

одержаних 

злочинним шляхом 

Протягом 

півріччя 

Проведено 1 117 перевірок, 

донараховано 31,3 млн грн, з них 22,2 

млн грн узгоджено та підлягає 

погашенню, сплачено до бюджету 15,4 

тис гривень 

2.2 Формування пропозицій щодо включення до 

Плану-графіка проведення документальних 

планових перевірок платників податків на 2021 рік 

Управління 

податкового аудиту 

До 01.12.2020 Забезпечено формування та 

затвердження 23.12.2020 Головою 

ДПС плану-графіка проведення 

документальних перевірок на 2021 рік 

2.3 Відпрацювання суб’єктів господарювання, які 

задіяні у формуванні та використанні схемного 

податкового кредиту й мінімізації податкових 

зобов’язань ПДВ 

Управління 

податкового аудиту; 

управління 

податкового 

адміністрування 

Протягом 

півріччя 

За друге півріччя 2020 року по 

доведених для відпрацювання та 

самостійно виявлених ризикових 

суб’єктах господарювання складено 

121 узагальнену податкову 

інформацію щодо непідтвердження 

реальності здійснення господарських 

операцій. 
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№ 
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Відповідальні 

виконавці 
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виконання 

Інформація про 

виконання 

Комісією з питань зупинення 

реєстрації ПН/РК в ЄРПН, створеною 

в ГУ ДПС, прийнято рішення про 

включено 127 СГ до переліку 

ризикових платників податків у 

зв’язку з відповідністю п.8 критеріїв 

ризиковості, затверджених 

постановою КМУ. 

Здійснено відпрацювання 25 СГ (41 

унікальна пара) на загальну суму 

доведеного податкового кредиту 70,8 

млн грн, із них: 

- проведено документальні перевірки 

по 9 СГ (12 унікальних пар) за 

результатами яких підтверджено 

доведений ризиковий кредит в сумі 4,5 

млн грн; 

- проведено документальні перевірки  

по 2 СГ (2 унікальні пари) за 

результатами яких непідтверджено 

здійснення операцій на суму 

податкового кредиту 0,6 млн грн; 

- складено УПІ по 8 СГ (12 унікальних 

пар) та підтверджено реальність 

господарських операцій на суму 

доведеного податкового кредиту 15,5 

млн грн; 

- по 6 СГ (15 унікальних пар) складено 

УПІ та непідтверджено реальність 

здійснених господарських операцій 

(встановлено «транзитність») на суму 

доведеного податкового кредиту 50,1 

млн гривень 

2.4 Проведення документальних позапланових 

перевірок суб’єктів господарювання по яких 

Управління 

податкового аудиту 

Протягом 

півріччя 

Проведено 154 документальних  

позапланових перевірок ФОП по яких 
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розпочато процедуру реорганізації, прийнято 

рішення про припинення (закриття) їх діяльності  

або подано заяву на зняття з обліку 

прийнято рішення про припинення 

(закриття) їх діяльності, донараховано 

52,3 тис грн грошових зобов’язань, які 

повністю сплачено 

Із 245 СГ, що прийняли рішення про 

припинення юридичної особи  

проведено 62 перевірки. За 

результатами перевірок донараховано 

грошових зобов’язань на суму 2,1 млн 

грн, зменшено суму від’ємного 

значення об’єкта оподаткування 

податком на прибуток на 2214,6 млн 

грн, зменшено суму від'ємного 

значення ПДВ на 56,5 тис грн, 

прийнято рішення про непроведення 

перевірки по 34 СГ 

2.5 Забезпечення проведення камеральних перевірок 

податкової звітності 

Управління 

податкового 

адміністрування; 

управління контролю 

за підакцизними 

товарами 

Щомісячно Постійно проводився аналіз поданих 

податкових декларацій з ПДВ та даних 

ЄРПН в частині дотримання вимог 

чинного законодавства своєчасності 

подання платниками ПДВ податкової 

звітності з ПДВ. Крім того щомісячно 

здійснюється відбір СГ для здійснення 

арифметичного контролю податкової 

звітності з ПДВ. 

Проведеними камеральними 

перевірками перевірено 1 946 

податкових декларацій, поданих 

юридичними особами, з них: 

податкових декларацій з податку на 

прибуток - 1 412; про використання 

коштів неприбутковими установами та 

організаціями - 238; частини чистого 

прибутку (доходу) - 296. 

Під час проведення кампанії 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Інформація про 

виконання 

декларування щоденно проводився 

моніторинг поданої звітності на 

предмет виявлення порушень в частині 

застосування ставок, коефіцієнтів 

тощо для надання можливості 

платникам податків виправити 

помилки у звітний період. 

Протягом другого півріччя 2020 року 

камерально перевірено 5 135 

декларацій по рентній платі, 4 479 по 

екологічному податку, 5 140 по 

єдиному податку юридичних осіб, 596 

по платі за землю, 349 по податку на 

нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки. 

За результатами камеральних 

перевірок застосовано штрафних 

санкцій за невчасне подання 

(неподання) податкової звітності та 

невчасну сплату податкових 

зобов’язань по рентній платі на 2 610,6 

тис. грн., по екологічному податку на 

10,5 тис. грн., по податку на нерухоме 

майно на 81,1 тис. грн., по платі за 

землю на 1 039,8 тис. грн., по єдиному 

податку з юридичних осіб на 192,7 

тис. грн., по інших місцевих податках 

на 7,7 тис. гривень. 

Проведено 95 566 камеральних 

перевірок звітності ФОП, з них: 

податкових розрахунків за ф.1ДФ - 

57 014, податкових декларацій 

платника єдиного податку - 19 230; 

податкових декларацій про доходи - 

9 766; платі за землю - 201, податкових 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Інформація про 

виконання 

декларацій з ПДВ - 5 235, уточнюючих 

розрахунків з ПДВ - 522, податкових 

декларацій з рентної плати - 1 803, 

податкових декларацій з екологічного 

податку - 1 520, податкових 

декларацій з туристичного збору - 275. 

Проведено 8 578 камеральних 

перевірок декларацій акцизного 

податку, за результатами яких 

складено 252 акти перевірок на суму 

131,2 тис гривень. 

За неподання, несвоєчасне подання 

декларацій акцизного податку 

складено 54 акти перевірок на суму 

76,9 тис гривень. 

За порушення правил сплати 

(перерахування) акцизного податку до 

державного та місцевих бюджетів 

складено 197 актів камеральних 

перевірок на загальну суму 54,2 тис 

гривень. 

В результаті аналізу даних Системи 

електронного адміністрування 

реалізації пального та спирту 

етилового складено 1 акт камеральної 

перевірки на суму 0,1 тис грн за 

порушення граничного терміну 

реєстрації першого примірника 

акцизної накладної в ЄРАН 

2.6 Проведення камеральних перевірок податкової 

звітності юридичних осіб та фактичних перевірок 

платників податків, що реалізують пальне 

Управління контролю 

за підакцизними 

товарами 

Протягом 

півріччя 

Проведено 420 камеральних перевірок 

декларацій акцизного податку, що 

здійснюють діяльність в сфері обігу 

пального, за результатами яких 

складено 11 актів перевірок за 

неподання, несвоєчасне подання 
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виконавці 
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виконання 

Інформація про 

виконання 

декларацій акцизного податку на суму 

7,0 тис гривень. 

В сфері обігу пального проведено 56 

перевірок за результатами яких 

виявлено 102 порушення та 

донараховано 19,4 млн гривень 

2.7 Проведення камеральних, документальних 

позапланових перевірок, зустрічних звірок суб’єктів 

господарювання з питань достовірності заявлених 

платниками податків до відшкодування з бюджету 

сум ПДВ 

Управління 

податкового 

адміністрування; 

управління 

податкового аудиту 

Протягом 

півріччя 

Проведено 36 документальних 

позапланових перевірок з питань 

достовірності заявлених платниками 

податків до відшкодування з бюджету 

сум ПДВ, за результатами перевірок 

зменшено суми бюджетного 

відшкодування 2,9 млн грн, 

застосовано штрафних санкцій на суму 

0,5 млн грн, зменшено залишок 

від'ємного значення ПДВ на суму 7,1 

млн гривень. 

Проведено 754 камеральні перевірки 

по 165 ФОП з питань достовірності 

заявлених платниками податків до 

відшкодування з бюджету сум ПДВ 

Протягом липня-грудня 2020 року 

проведено 15 документальних 

позапланових перевірок з питань 

правомірності формування 

бюджетного відшкодування, за 

результатами яких упереджено 

безпідставно задеклароване до 

відшкодування ПДВ та відмовлено в 

отриманні безпідставно 

задекларованого бюджетного 

відшкодування ПДВ в розмірі 4,9 млн 

грн; за результатами перевірок 

застосовано штрафних санкцій на суму 

0,4 млн грн, зменшено від’ємне 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 
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виконання 

Інформація про 

виконання 

значення (рядок 19) в розмірі 0,7 млн 

грн. Всі перевірки проведені з 

дотриманням законодавчо 

встановлених термінів їх проведення. 

За результатами проведених перевірок 

своєчасно забезпечено реєстрацію 

актів/довідок про результати 

перевірок. По мірі завершення кожної 

перевірки не пізніше граничного 

терміну проведення перевірок 

забезпечено відображення всіх 

показників у ІТС «Податковий блок» 

підсистему «Податковий аудит» 

інформаційної системи органів ДПС. 

Відповідно проведено контроль щодо 

своєчасного та правильного 

перенесення до інтегрованої картки 

платників, які декларують до 

бюджетного відшкодування ПДВ та 

перевірялись. У законодавчо 

встановлені терміни внесено довідки 

перевірок, накази про проведення 

документальних перевірок, 

підтверджено (узгоджено) суму 

бюджетного відшкодування, винесено 

рішення-повідомлення, тощо 

2.8 Забезпечення застосування штрафних санкцій за 

порушення термінів реєстрації податкових 

накладних та розрахунків коригувань в Єдиному 

реєстрі податкових накладних 

Управління 

податкового 

адміністрування 

Протягом 

півріччя 

Постійно проводилася робота щодо 

застосування штрафних санкцій за 

порушення термінів реєстрації 

податкових накладних та розрахунків 

коригувань в Єдиному реєстрі 

податкових накладних. Так, за друге 

півріччя 2020 року донараховано 

штрафних санкцій по 1 098 СГ на суму 

12,8 млн грн, в т. ч. узгоджено по 675 
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№ 

з/п 
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виконавці 

Термін 

виконання 

Інформація про 

виконання 

СГ на суму 8,5 млн гривень. 

ФОП за порушення термінів реєстрації 

податкових накладних/розрахунків 

коригувань складено та вручено 20 

ППР форми «Н» на загальну суму 40,5 

тис грн, які сплачено 

2.9 Проведення перевірок платників податків з 

питань повноти нарахування і сплати податків під 

час здійснення контрольованих операцій 

Управління 

податкового аудиту 

Протягом 

півріччя 

У зв’язку з карантинними 

обмеженнями перевірки з питань 

контрольованих операцій протягом 

другого півріччя 2020 року не 

проводилися 

2.10 Забезпечення застосування штрафних 

(фінансових) санкцій до платників єдиного внеску 

за порушення законодавства з єдиного внеску 

Управління 

податкового 

адміністрування 

Протягом 

півріччя 

До порушників порядку подання 

звітності по єдиному внеску  

застосовано 2 204 штрафних санкції на 

загальну суму 440,3 тис грн, а до 

порушників термінів сплати єдиного 

внеску - 4 887 штрафних санкцій на 

загальну суму 29 439,2 тис гривень 

2.11 Проведення фактичних перевірок щодо 

дотримання суб’єктами господарювання норм 

законодавства з питань регулювання обігу готівки, 

порядку здійснення платниками податків 

розрахункових операцій, ведення касових операцій, 

наявності ліцензій 

Управління 

податкового аудиту; 

управління контролю 

за підакцизними 

товарами 

Протягом 

півріччя 

Проведено 480 фактичних перевірок, 

застосовано штрафних/фінансових 

санкцій на суму 15,5 млн грн, 

сплачено 5,2 млн гривень. 

Проведено 95 фактичних перевірок в 

сфері обігу алкогольних напоїв і 

тютюнових виробів, за результатами 

яких виявлено 154 порушення та 

донараховано 2,1 млн гривень. 

В сфері обігу пального проведено 56 

перевірок за результатами яких 

виявлено 102 порушення та 

донараховано 19,4 млн гривень. 

За результатами перевірок виявлено 53 

факти торгівлі алкогольними напоями, 

тютюновими виробами та пальним без 

наявності ліцензій 
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Інформація про 

виконання 

2.12 Здійснення та забезпечення якісного аналізу 

матеріалів документальних перевірок 

Управління 

податкового аудиту 

Протягом 

півріччя 

Забезпечено аналіз якості складених 

актів документальних перевірок 

платників податків відповідно до  

Методичних рекомендацій щодо 

складання Звіту «Аудит-1» «Про 

результати роботи підрозділів аудиту. 

Надано своєчасно та в повному обсязі 

інформацію до ДПС щодо виявлених 

проведеним аналізом порушень по  

матеріалах перевірок, а також вжиті 

заходи для їх усунення та притягнення 

до відповідальності винних осіб 

2.13 Проведення фактичних перевірок щодо 

дотримання трудового законодавства в частині 

укладення трудового договору, оформлення 

трудових відносин з найманими особами тощо 

Управління 

податкового аудиту 

Протягом 

півріччя 

У зв’язку з карантинними 

обмеженнями фактичні перевірки 

протягом другого півріччя 2020 року 

не проводилися 

2.14 Здійснення контролю за діяльністю роботодавців, 

які порушують податкове законодавство при 

виплаті заробітної плати та інших доходів 

громадянам (у т. ч. без утримання податку на 

доходи фізичних осіб, виплата за рахунок 

необлікованої готівки, використання праці 

найманих осіб без укладання трудових угод). 

Вжиття заходів з легалізації заробітної плати і 

викриття фактів її виплати в „конвертах” 

Управління 

податкового 

адміністрування; 

управління 

податкового аудиту 

 

Протягом 

півріччя 

Протягом другого півріччя 2020 року 

по 5 799 платниках, які допускали 

випадки нарахування середньої 

заробітної плати працівникам, які 

працювали повний місяць, в розмірах 

менше мінімальної, направлено 

матеріали до комісій при 

держадміністраціях та органів 

Держпраці. На комісіях при органах 

місцевої влади за участю 

представників ГУ ДПС заслухано 713 

СГ. Комісіями (робочими групами) за 

участю спеціалістів ГУ ДПС 

проведено 220 рейдів, перевірено 1690 

місць здійснення діяльності, виявлено 

263 неоформлених найманих 

працівників, 132 факти здійснення 

діяльності без державної реєстрації. 

Враховуючи обмеження щодо 
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безпосереднього спілкування з 

платниками податків, які зумовлені 

карантинними умовами, використані 

сучасні технології спілкування з 

податковими агентами з питань 

легалізації зайнятості та виплати 

заробітної плати найманим 

працівникам, в т. ч. проведення 

перевірок-обстежень місць діяльності 

у сфері сільського господарства 

(протягом червня-серпня), в 

результаті 199 СГ-одноосібників 

залучено до декларування та 18 осіб 

залучено до державної реєстрації 

2.15 Організація роботи по виявленню фінансових 

операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією 

доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванням тероризму та фінансуванням 

розповсюдження зброї масового знищення 

Відділ боротьби з 

відмиванням доходів, 

одержаних 

злочинним шляхом 

Протягом 

півріччя 

Складено 16 матеріалів з ознаками 

кримінальних правопорушень, з яких 2 

за власною ініціативою; за ініціативою 

ДФС - 9; Національної поліції - 4 та 

СБУ - 1 

2.17 Проведення аналітичних досліджень фінансово-

господарської діяльності суб’єктів господарювання 

щодо наявності ознак правопорушень, пов’язаних з 

легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або 

фінансуванням розповсюдження зброї масового 

знищення та/або інших правопорушень 

Відділ боротьби з 

відмиванням доходів, 

одержаних 

злочинним шляхом 

Протягом 

півріччя 

До правоохоронних органів передано 

16 матеріалів щодо можливих фактів 

легалізації доходів, одержаних 

злочинним шляхом та(або) 

предикатних злочинів, якими 

встановлено ознаки завдання збитків 

на загальну суму 115,8 млн грн та 

легалізації злочинних доходів в сумі 

68,8 млн грн. З використанням 

вказаних матеріалів правоохоронними 

органами розпочато 4 досудових 

розслідувань та 10 матеріалів 

долучено до кримінальних проваджень 

2.18 Виявлення ознак протиправних дій пов’язаних з 

легалізацією доходів, одержаних злочинним 

шляхом, при закупівлі товарів (робіт, послуг) 

Відділ боротьби з 

відмиванням доходів, 

одержаних 

Протягом 

півріччя 

За результатами моніторингу 

держзакупівель складено 8 матеріалів 

щодо можливих фактів легалізації 
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суб’єктами господарювання державної та 

комунальної форми власності 

злочинним шляхом доходів, одержаних злочинним 

шляхом та(або) предикатних злочинів, 

якими встановлено ознаки завдання 

збитків державі на загальну суму 16,5 

млн грн та легалізації злочинних 

доходів в сумі 6,2 млн грн. З 

використанням вказаних матеріалів 

правоохоронними органами розпочато 

2 досудових розслідування та 5 

матеріалів долучено до кримінальних 

проваджень 

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

тютюнових виробів і реалізації пального 

3.1 Здійснення контролю за виробництвом та обігом 

спирту, пального, алкогольних напоїв і тютюнових 

виробів 

Управління контролю 

за підакцизними 

товарами 

Протягом 

півріччя 

На території області зареєстровано 1 

виробник лікеро-горілчаної продукції, 

5 виробників пива, 1 виробник 

тютюнових виробів, 1 виробник 

біоетанолу, 9 виробників електричної 

енергії, 7 з яких здійснюють 

виробництво електричної енергії з 

відновлювальних джерел енергії та 1 

імпортер виноробної продукції. 

Виробників пального немає. 

Акцизний податок з вироблених в 

Україні підакцизних товарів 

сплачували 5 виробників пива, 1 

імпортер виноробної продукції та 1 

виробник електричної енергії 

3.2 Здійснення контролю за відвантаженням спирту 

та наявністю спеціальних технічних пристроїв, які 

фіксують в електронному вигляді дані про обсяг 

відвантаженого спирту та використання 

денатуруючих домішок 

Управління контролю 

за підакцизними 

товарами 

Протягом 

півріччя 

Відвантаження спирту здійснюється із 

застосуванням спеціальних технічних 

пристроїв, які фіксують в 

електронному вигляді дані про обсяг 

відвантаженого спирту та 

використання денатуруючих домішок 
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3.3 Організація та участь в проведенні інвентаризації 

спирту, спиртовмісної продукції, пального, готової 

продукції та сировини, проведення відборів зразків 

спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів з метою дослідження 

їх відповідності встановленим стандартам та 

виявлення фальсифікованої продукції 

Управління контролю 

за підакцизними 

товарами 

Протягом 

півріччя 

Інвентаризації спирту та алкогольних 

напоїв на підприємствах-виробниках 

спирту та алкогольних напоїв 

проводилися щомісячно станом на 

перше число місяця. Нестачі чи 

надлишків не виявлено. 

Виявлено 10 фактів реалізації 

(зберігання) СГ алкогольних напоїв і 

тютюнових виробів, маркованих 

марками акцизного податку з ознаками 

підробки та без марок акцизного 

податку 

3.4 Участь у проведенні атестацій виробництва 

спирту, алкогольних напоїв  

Управління контролю 

за підакцизними 

товарами 

Протягом 

півріччя 

Прийнято участь у проведенні 

атестацій виробництва  пива на ТзОВ 

«Земан», спирту етилового 

денатурованого на ТзОВ «Біопаливно-

енергетична компанія» та спирту 

етилового неденатурованого на ДП 

«Укрспирт» 

3.5 Проведення обстежень місць зберігання спирту, 

складання характеристик спиртосховищ та довідок 

для внесення їх до Єдиного реєстру місць 

зберігання 

Управління контролю 

за підакцизними 

товарами 

Протягом 

півріччя 

На виконання завдання ДПС 

проведено обстеження місць 

зберігання спирту етилового 

неденатурованого та фракції головної 

етилового спирту на ДП «Укрспирт», 

складено Довідку про відповідність 

місця зберігання спирту етилового 

неденатурованого та фракції головної 

етилового спирту встановленим 

вимогам 

3.6 Застосування фінансових санкцій до суб’єктів 

господарювання за порушення законодавства, яке 

регулює відносини у сфері виробництва та обігу 

спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і 

пального 

Управління контролю 

за підакцизними 

товарами 

 

Протягом 

півріччя 

Прийнято 104 рішення про 

застосування фінансових санкцій в 

сфері виробництва та обігу 

алкогольних напоїв і тютюнових 

виробів на суму 2,1 млн грн та 

прийнято податкові-повідомлення 
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рішення до СГ за порушення в сфері 

виробництва та обігу пального на суму 

19,4 млн гривень 

3.7 Контроль за дотриманням суб’єктами 

господарювання, які провадять оптову або 

роздрібну торгівлю алкогольними напоями, вимог 

законодавства щодо мінімальних оптово-відпускних 

або роздрібних цін на такі напої 

Управління контролю 

за підакцизними 

товарами 

Протягом 

півріччя 

Виявлено 25 випадків порушення СГ, 

які провадять оптову або роздрібну 

торгівлю алкогольними напоями, 

вимог законодавства щодо 

мінімальних оптово-відпускних або 

роздрібних цін на такі напої 

3.8 Контроль за дотриманням суб’єктами 

господарювання, які провадять роздрібну торгівлю 

тютюновими виробами, вимог законодавства щодо 

максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, 

встановлених виробниками або імпортерами таких 

виробів 

Управління контролю 

за підакцизними 

товарами 

Протягом 

півріччя 

Виявлено 5 фактів не дотримання СГ, 

які провадять роздрібну торгівлю 

тютюновими виробами, вимог 

законодавства щодо максимальних 

роздрібних цін на тютюнові вироби, 

встановлених виробниками 

3.9 Забезпечення контролю за зберіганням, обліком, 

продажом та використанням марок акцизного 

податку 

Управління контролю 

за підакцизними 

товарами 

Протягом 

півріччя 

Наявні у сховищі акцизні марки 

зберігаються в повному обсязі. 

Недостачі чи надлишків не 

встановлено. Звіти про витрачання 

акцизних марок подавалися вчасно та з 

достовірними відомостями 

3.10 Забезпечення внесення місць зберігання 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів до 

Єдиного державного реєстру суб’єктів 

господарювання, що здійснюють роздрібну 

торгівлю алкогольними напоями та тютюновими 

виробами, та видача відповідних довідок 

Управління контролю 

за підакцизними 

товарами 

Протягом 

півріччя 

Забезпечено внесення 28 місць 

зберігання алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів до Єдиного 

державного реєстру суб’єктам 

господарювання, що здійснюють 

роздрібну торгівлю алкогольними 

напоями та тютюновими виробами 

3.11 Організація роботи щодо видачі 

(переоформлення) ліцензій (дублікатів ліцензій) на 

право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, 

тютюновими виробами і пальним та ліцензій на 

право зберігання пального. 

Підготовка розпоряджень про призупинення та 

анулювання ліцензій у разі порушення 

Управління контролю 

за підакцизними 

товарами 

Протягом 

півріччя 

Видано 2854 ліцензії на право 

роздрібної торгівлі алкогольними 

напоями та тютюновими виробами 

(1 605 алкогольними напоями та 1 249 

тютюновими виробами), 

переоформлено 365 ліцензій (348 та 

17), анульовано 608 ліцензій (400 та 
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законодавства щодо сплати чергових 

щоквартальних платежів за ліцензії та доведення їх 

до суб’єктів господарювання 

208), за несвоєчасну сплату 

щоквартальних платежів, призупинено 

150 ліцензій (108 та 42) 

3.12 Здійснення контролю за реєстрацією акцизних 

накладних та/або розрахунків коригування, а також 

коригувань до заявок на поповнення обсягу 

залишку пального в Єдиному реєстрі акцизних 

накладних на обсяг реалізованого пального 

Управління контролю 

за підакцизними 

товарами 

Протягом 

півріччя 

В результаті аналізу даних Системи 

електронного адміністрування 

реалізації пального під час проведення 

документальної планової перевірки 

складено податкове-повідомлення 

рішення на суму 0,2 тис грн за 

порушення граничних термінів 

реєстрації акцизних 

накладних/розрахунків коригування до 

акцизних накладних в ЄРАН 

3.13 Здійснення контролю на акцизних складах 

підприємств, що виробляють спирт, спиртовмісну 

продукцію, пальне, горілку і лікеро-горілчані 

вироби, та податкових постах на підприємствах, які 

отримують спирт за нульовою ставкою акцизного 

податку 

Управління контролю 

за підакцизними 

товарами 

Протягом 

півріччя 

Цілодобово забезпечувалося 

чергування та контроль на акцизних 

складах Луцького МПД ДП 

«Укрспирт» та ТзОВ «Біо Пек». У 

робочі дні чергування здійснювалося 

на акцизних складах ТзОВ 

«Павлівський пивзавод» (виробник 

горілки) 

3.14 Забезпечення замовлення, отримання, зберігання, 

обліку та продажу акцизних марок для маркування 

алкогольних напоїв з використанням штрих коду та 

QR-коду (електронна марка) 

Управління контролю 

за підакцизними 

товарами 

Протягом 

півріччя 

Забезпечено замовлення, отримання, 

зберігання, облік та продажу акцизних 

марок для маркування алкогольних 

напоїв з використанням штрих коду та 

QR-коду (електронна марка). 

Отримано 221 тис акцизних марок для 

маркування алкогольних напоїв з 

використанням штрих коду та QR-

коду (електронна марка), видано -

161 369 штук 

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

4.1 Організація роботи щодо впровадження 

електронних сервісів обслуговування платників. 

Доведення до платників інформації щодо 

Управління 

електронних сервісів 

Протягом 

півріччя 

З метою використання платниками 

Електронного кабінету у всіх ЦОП для 

відвідувачів облаштовано окреме 
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застосування електронних сервісів ДПС: 

«Електронний кабінет платника» та 

«Загальнодоступний інформаційно-довідковий 

ресурс» 

робоче місце з наявною комп’ютерною 

та оргтехнікою, за посередництвом 

якого забезпечена можливість 

заповнити необхідні зразки документів 

для подання електронної звітності та 

скористатись електронними сервісами 

ДПС через мережу Інтернет. 

З метою популяризації електронних 

послуг серед населення, надання 

практичних рекомендацій щодо 

використання електронних сервісів 

ДПС, проведено 50 зустрічей з 

громадськістю та 24 «круглих столи». 

в ході яких надано практичні 

рекомендації щодо використання 

електронних сервісів при поданні 

звітності засобами 

телекомунікаційного зв’язку та 

отримання інших послуг через 

Електронний кабінет платника. Під час 

даних зустрічей надані довідкові 

матеріали щодо використання 

електронних сервісів ДПС. Крім цього, 

інформаційні матеріали з питань 

популяризації впровадження 

електронних сервісів розміщені в 

друкованих та Інтернет ЗМІ, теле- та 

радіоканалах, на сайтах органів 

державної влади 

4.2 Забезпечення обліку платників податків, 

платників єдиного внеску та контролю за повнотою 

їх обліку 

Управління 

електронних сервісів 

Протягом 

півріччя 

Здійснювався щоденний моніторинг 

роботи ДПІ щодо  повноти охоплення 

обліком платників податків, платників 

єдиного внеску. Взято на облік 711 

юридичних осіб та 2 667 ФОП 
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4.3 Забезпечення дотримання строків реєстрації 

(перереєстрації) платників ПДВ, 

включення/виключення їх до/з реєстру платників 

ПДВ, умов реєстрації та підстав для анулювання 

реєстрації платників ПДВ 

Управління 

електронних сервісів 
Протягом 

півріччя 

Здійснювався щоденний моніторинг 

баз даних щодо дотримання строків 

реєстрації (перереєстрації), умов 

реєстрації та підстав для анулювання 

реєстрації платників ПДВ згідно з 

положеннями Податкового кодексу 

України. Анульовано реєстрацію 179  

платників ПДВ, зареєстровано 301 

платника ПДВ, здійснено 

перереєстрацію 15 платників ПДВ. 

Здійснювався щоденний контроль за 

формуванням, веденням та 

достовірністю Реєстру платників ПДВ. 

Станом на 01.01.2021 в Реєстрі 

платників ПДВ перебувало 4 788 

платників, з них 3 920 юридичних осіб 

та 868 ФОП 

4.4 Забезпечення формування, ведення та контроль 

за достовірністю даних Державного реєстру 

фізичних осіб-платників податків 

Управління 

електронних сервісів 
Протягом 

півріччя 

Щоденно здійснювався контроль за 

наповненням БД ДРФО області. 

Забезпечено реєстрацію 46 230  

фізичних осіб (в т. ч. 158 іноземних 

громадян), внесення змін по 25 542 

фізичних особах, 379 фізичних осіб 

внесено до окремого реєстру ДРФО 

4.5 Забезпечення формування, ведення та контроль 

за достовірністю даних Реєстру заяв про повернення 

сум бюджетного відшкодування ПДВ 

Управління 

податкового 

адміністрування 

Протягом 

півріччя 

Забезпечено формування, ведення та 

контроль за достовірністю даних 

Реєстру заяв про повернення сум 

бюджетного відшкодування ПДВ 

4.6 Проведення інформаційно-роз’яснювальної 

роботи з платниками щодо переваг користування 

онлайн послугами ДПС 

Організаційно-

розпорядче 

управління 

Протягом 

півріччя 

На субсайті ГУ ДПС розміщено 92 

матеріали, в друкованих ЗМІ - 12, на 

радіоканалах - 20, на телеканалах - 35, 

в інтернет-ЗМІ - 50. Проведено 14 

семінарів та практикумів, 24 засідання 

«круглого столу», 50 заходів, зустрічей 

з громадськістю 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Інформація про 

виконання 

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

5.1 Забезпечення організації роботи Центрів 

обслуговування платників (далі - ЦОП) та контролю 

за якістю і своєчасністю надання адміністративних 

послуг 

Управління 

електронних сервісів 

Протягом 

півріччя 

Надано 73 309 адміністративних 

послуг, а саме: 

- видача картки платника податків, 

внесення до паспорта громадянина 

України (у формі книжечки) даних про 

реєстраційний номер облікової картки 

платника податків з Державного 

реєстру фізичних осіб - платників 

податків (47 334 послуги); 

- внесення до паспорта громадянина 

України (у формі книжечки) відмітки 

про наявність права здійснювати будь-

які платежі за серією та номером 

паспорта (342); 

- видача відомостей з Державного 

реєстру фізичних осіб - платників 

податків про суми/джерела 

виплачених доходів та утриманих 

податків (4 029); 

- реєстрація РРО (1 485 послуг); 

- реєстрація КОРО (4 488 послуг); 

- реєстрація розрахункових книжок 

(138) 

5.2 Забезпечення своєчасності та об’єктивності 

розгляду звернень до державної установи 

«Урядовий контактний центр» та інформації, що 

надходить на сервіс «Пульс» 

Структурні 

підрозділи 

Протягом 

півріччя 

Забезпечено розгляд 51 звернення до 

держаної установи «Урядовий 

контактний центр», які розглянуті у 

строки визначенні чинним 

законодавством. На сервіс «Пульс» 

надійшло 30 звернень, 25 з яких 

скеровані на розгляд ГУ ДПС, 5 - 

відповідним департаментам ДПС 

5.3 Організація особистого прийому громадян 

керівництвом ГУ ДПС та посадовими особами 

Організаційно-

розпорядче 

Протягом 

півріччя 

Посадовими особами ГУ ДПС 

проведено 3 особистих прийоми 
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структурних підрозділів ГУ ДПС управління; 

структурні підрозділи 
громадян. Повторні, неодноразові та 

колективні звернення громадян на 

особистих прийомах відсутні 

5.4 Опрацювання та забезпечення розгляду і надання 

відповідей на запити відповідно Закону України 

«Про доступ до публічної інформації», звернень 

громадян відповідно до вимог Закону України «Про 

звернення громадян» 

Організаційно-

розпорядче 

управління; 

структурні підрозділи 

Протягом 

півріччя 

До ГУ ДПС надійшло 22 запити на 

публічну інформацію, відповіді на них 

надані у строки визначені ст. 20 

Закону «Про публічну інформацію». 

Також надійшло 2 575 звернень 

громадян. Найбільш поширеними 

питаннями є сплата податку на 

нерухоме майно відмінного від 

земельної ділянки, здійснення 

перерахування коштів в зв’язку з 

помилковою сплатою тощо. Порушень 

положень Закону України «Про 

звернення громадян» не допущено. Всі 

звернення розглянуті у строки, 

визначені чинним законодавством, та 

здійснено їх об’єктивний розгляд 

5.5 Забезпечення проведення та участь у проведенні 

інформаційних кампаній з питань діяльності органів 

ДПС 

Організаційно-

розпорядче 

управління; 

структурні підрозділи 

Протягом 

півріччя 

Під час проведення інформаційно-

роз’яснювальної кампанії щодо 

декларування громадянами доходів, 

отриманих у 2019 році, проведено 12 

публічних заходів (семінарів, круглих 

столів, зустрічей), в ЗМІ проведено 24 

виступи та розміщено 124 публікації. 

Під час проведення інформаційно-

роз’яснювальної кампанії щодо 

новацій у сфері застосування РРО 

проведено 15 публічних заходів, 

надано 7 інтерв’ю та коментарів. Крім 

того, проведено 22 «гарячі лінії». 

Підготовлено та направлено в ЗМІ 30 

інформаційних повідомлень, а 30 

розміщено на інформаційних стендах 
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№ 
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виконавці 
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виконання 

Інформація про 
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5.6 Забезпечення оприлюднення (оновлення) 

інформації про діяльність ГУ ДПС, наборів даних, 

які підлягають оприлюдненню у форматі відкритих 

даних на субсайті «Територіальні органи ДПС у 

Волинській області» офіційного вебпорталу ДПС та 

Єдиному державному вебпорталі відкритих даних 

Організаційно-

розпорядче 

управління; 

структурні підрозділи 

Протягом 

півріччя 

ГУ ДПС забезпечено своєчасне 

оновлення наборів даних, які 

підлягають оприлюдненню у форматі 

відкритих даних на субсайті 

«Територіальні органи ДПС у 

Волинській області» офіційного 

вебпорталу ДПС 

5.7 Проведення у межах компетенції спільних 

заходів з інститутами громадянського суспільства, 

представниками бізнесу з питань реалізації 

державної політики у сфері оподаткування та 

адміністрування єдиного внеску за участі 

керівництва ГУ ДПС 

Організаційно-

розпорядче 

управління; 

структурні підрозділи 

Протягом 

півріччя 

Проведено 102 заходи, з них 24 

засідання «круглого столу», 78 

заходів, зустрічей з громадськістю. З 

ініціативи інститутів громадського 

суспільства за участю представників 

ГУ ДПС проведено 11 заходів 

5.8 Організація проведення засідань Громадської 

ради при Головному управлінні ДПС у Волинській 

області 

Організаційно-

розпорядче 

управління; 

структурні підрозділи 

Щоквартально Станом на 01.01.2021 сформовано 

Громадську раду при ГУ ДПС в 

області, проведено три засідання 

5.9 Інформування суспільства через засоби масової 

інформації та субсайт «Територіальні органи ДПС у 

Волинській області» офіційного вебпорталу ДПС 

про показники роботи, напрями та підсумки 

діяльності ГУ ДПС у порядку та способи, 

передбачені законодавством 

Організаційно-

розпорядче 

управління 

Протягом 

півріччя 

Розміщено 640 матеріалів, із них 386 

інформаційних та 254 консультаційно-

роз’яснювальних 

5.10 Проведення за участі керівництва ГУ ДПС прес-

конференцій, веб-конференцій, брифінгів, прямих 

телефонних ліній та інших публічних заходів із 

актуальних питань діяльності 

Організаційно-

розпорядче 

управління; 

структурні підрозділи 

Протягом 

півріччя 

Проведено 52 публічні заходи, з яких 

17 за участю керівництва ГУ ДПС. Для 

ЗМІ організовано 23 інтерв’ю та 

коментарів, з яких 7 за участю 

керівництва ГУ ДПС 

5.11 Підготовка матеріалів щодо практики 

застосування законодавства з питань, що належать 

до компетенції ГУ ДПС, для ознайомлення 

платників через засоби масової інформації 

Організаційно-

розпорядче 

управління 

Протягом 

півріччя 

Підготовлено 254 матеріалів з питань 

застосування законодавства для ЗМІ, 

які крім цього, розміщено на субсайті 

ГУ ДПС. У друкованих ЗМІ 

розміщено 233 матеріали, на 

радіоканалах - 132, телеканалах - 239, 

в Інтернет-ЗМІ - 420 
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5.12 Забезпечення реєстрації та обліку реєстраторів 

розрахункових операцій, книг обліку розрахункових 

операцій і розрахункових книжок 

Управління 

електронних сервісів 

Протягом 

півріччя 

Забезпечувався контроль за  

реєстрацією та обліком РРО, КОРО, 

РК. Проводився аналіз застосування 

РРО і КОРО та направлено щодо 

необхідності скасування їх реєстрації. 

Прийнято 129 рішень про примусове 

скасування реєстрації РРО та 58 

рішень про примусове скасування 

реєстрації КОРО, у зв’язку із 

закінченням визначеного 

законодавством строку їх експлуатації 

або наявності інформації в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних-підприємців та громадських 

формувань інформації про припинення 

таких платників 

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

співробітництва. Організація міжвідомчої взаємодії із суб’єктами інформаційних відносин 

6.1 Здійснення спільних дій з органами місцевого 

самоврядування стосовно проведення 

індивідуальної роботи з керівниками підприємств, 

установ, організацій незалежно від форм власності, 

спрямованої на погашення заборгованості з виплати 

заробітної плати та підвищення рівня оплати праці, 

а також сплати належних сум податку на доходи 

фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску 

Управління 

податкового 

адміністрування 

Протягом 

півріччя 

Протягом другого півріччя 2020 року 

по 2 131 платнику направлено 

матеріалів до комісій при 

держадміністраціях та органів 

Держпраці. 

На комісіях при органах місцевої 

влади та в податкових органах 

заслухано 121 роботодавця, які 

виплачували заробітну плату в розмірі 

менше мінімального, з них 99 (81,8 

відс.) підвищили рівень оплати праці, 

до бюджету додатково сплачено 2,4 

млн грн ПДФО, 0,2 млн грн 

військового збору та 2,9 млн грн 

єдиного внеску. 

Встановлено 8 платників, які 
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допустили заборгованість по виплаті 

заробітної плати. Разом з тим, за 

результатами проведення спільних дій 

з органами місцевого самоврядування 

заборгованість з виплати заробітної 

плати погашено 18 платниками на 

загальну суму 55,0 млн гривень 

6.2 Забезпечення обміну інформацією щодо сплати 

податків, зборів, платежів, у процесі виконання 

доходної частини бюджетів усіх рівнів, у т. ч. по 

процедурі повернення/перерахування 

надміру/помилково сплачених податків, зборів, 

платежів 

Управління 

податкового 

адміністрування 

Щомісячно У процесі взаємодії з місцевим 

органами влади з питань виконання 

бюджету налагоджено обмін 

інформацією між ГУ ДПС та 

департаментом фінансів ОДА з питань 

виконання місцевих бюджетів області. 

Відповідно до запиту ГУ ДПС 

департаментом фінансів щомісячно 

надавався зведений уточнений розпис 

доходів місцевих бюджетів у розрізі 

адміністративно-територіальних 

одиниць та видів доходів, а також 

надано інформацію щодо доходів 

бюджетів міст, районів, 

територіальних громад області. 

Відповідно до листа департаменту 

фінансів ОДА ГУ ДПС періодично 

надавалася інформація про суми 

податкового боргу та надмірно 

сплачені суми у розрізі доходів, 

адміністративних одиниць, видів 

діяльності; про обсяги сплаченого 

ПДФО, про суми наданих органами 

місцевого самоврядування пільг. 

Налагоджено також взаємодію з 

органами місцевого самоврядування, 

фінансовими органами області, 

електронний обмін та погодження за 
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допомогою електронних підписів, 

ключа, печатки інформації про 

повернення/перерахування 

надміру/помилково сплачених 

податків, зборів, платежів 

6.3 Надання звітної інформації місцевим органам 

виконавчої влади щодо надходжень платежів до 

місцевих бюджетів та сплати єдиного внеску 

Управління 

податкового 

адміністрування 

 

Щомісячно Забезпечено щомісячне надання 

органам місцевого самоврядування  

звітної інформації щодо стану 

розрахунків платників з місцевими 

бюджетами та сплати єдиного внеску 

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

перевірок з окремих питань 

7.1 Підготовка пропозицій керівництву ГУ ДПС до 

організаційної структури, штатного розпису ГУ 

ДПС та переліків змін до них. 

Забезпечення їх подання до ДПС в 

установленому порядку 

Організаційно-

розпорядче 

управління; 

управління 

інфраструктури та 

бухгалтерського 

обліку 

Протягом 

півріччя 

Згідно змін до побудови 

організаційних структур 

територіальних органів ДПС 

Організаційну структуру та Штатний 

розпис ГУ ДПС на 2020 рік 

затверджено Головою ДПС 19.08.2020 

(введено в дію наказом ГУ ДПС від 

01.09.2020 №1616) та 15.12.2020 

(введено в дію наказом ГУ ДПС від 

16.12.2020 №2) 

7.2 Підготовка звіту про виконання Плану роботи 

Головного управління ДПС у Волинській області на 

перше півріччя 2020 року, направлення його в 

установленому порядку до ДПС 

Організаційно-

розпорядче 

управління 

До 31.07.2020 Звіт про виконання плану роботи ГУ 

ДПС за перше півріччя 2020 року 

направлено ДПС листом від 30.07.2020 

№3491/8/03-20-01-01-17 

7.3 Формування та подання на затвердження в 

установленому порядку Планів роботи Головного 

управління ДПС у Волинській області на 2021 рік та 

перше півріччя 2021 року 

Організаційно-

розпорядче 

управління 

До 05.12.2020 Проєкти планів роботи ГУ ДПС на 

2021 рік та перше півріччя 2021 року 

надіслано ДПС на затвердження 

листом від 04.12.2020 №6095/8/03-20-

01-01-08 

7.4 Організація проведення засідань колегії, 

апаратних нарад, службових нарад, заслуховувань 

та підготовка відповідних інформаційно-

Організаційно-

розпорядче 

управління; 

Протягом 

півріччя 

Проведено одне засідання Колегії ГУ 

ДПС, 10 апаратних і 1 службову 

наради ГУ ДПС та 1 засідання 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Інформація про 

виконання 

аналітичних матеріалів. 

За результатами їх проведення підготовка 

протоколів, проектів відповідних розпорядчих 

документів ГУ ДПС та здійснення контролю за їх 

виконанням 

управління 

податкового 

адміністрування; 

структурні підрозділи 

Тимчасового оперативного штабу щодо 

недопущення поширення 

коронавірусної інфекції (COVID-19). 

Стан виконання доручень 

заслуховується на кожній апаратній 

нараді 

7.5 Здійснення системного автоматизованого 

контролю за виконанням актів законодавства, 

доручень Президента України, Уряду України, 

звернень і запитів народних депутатів України, 

депутатів місцевих рад, органів вищого рівня та 

власних рішень, розглядом письмових звернень 

громадян; запитів на публічну інформацію 

Організаційно-

розпорядче 

управління 

Протягом 

півріччя 

Забезпечено здійснення системного 

автоматизованого контролю за 

виконанням актів законодавства, 

доручень Президента України, Уряду 

України, органів вищого рівня та 

власних рішень (перебувало на 

контролі 2 769 завдань) 

7.6 Проведення аналізу стану виконавської 

дисципліни у розрізі структурних підрозділів ГУ 

ДПС щодо виконання актів законодавства, доручень 

Президента України, Уряду України, органів 

вищого рівня і власних рішень, підготовка 

аналітичної інформації керівництву ГУ ДПС з 

відповідними пропозиціями 

Організаційно-

розпорядче 

управління 

Щомісячно Про стан виконавської дисципліни у 

розрізі структурних підрозділів ГУ 

ДПС підготовлено 6 доповідних 

записок на ім’я керівника ГУ ДПС, з 

відповідними пропозиціями вжиття 

заходів реагування 

7.7 Вжиття заходів щодо ліквідації управлінь, 

утворених на правах відокремлених підрозділів ГУ 

ДПС, та забезпечення функціонування ДПС у 

форматі єдиної юридичної особи 

Організаційно-

розпорядче 

управління 

Серпень 04.09.2020 проведено державну 

реєстрацію припинення управлінь, 

утворених на правах відокремлених 

підрозділів ГУ ДПС. 

14.12.2020 проведено державну 

реєстрацію ГУ ДПС, як 

відокремленого підрозділу ДПС (код 

згідно з ЄДРПОУ ВП 44106679) 
7.8 Здійснення відомчого контролю за додержанням 

вимог законодавства, виконанням службових, 

посадових обов’язків в ГУ ДПС 

Сектор відомчого 

контролю; 

структурні підрозділи 

Протягом 

півріччя 

Проведено 2 тематичні перевірки 

щодо стану організації роботи: 

- з питань застосування фінансових 

(штрафних) санкцій до платників 

податків за несвоєчасну сплату 

(несвоєчасне перерахування) всіх 

податків, зборів і платежів та єдиного 
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виконання 

Інформація про 
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внеску (доповідна записка від 

23.11.2020); 

- при списанні платникам єдиного 

внеску В сум недоїмки, штрафних 

санкцій та пені по єдиного внеску 

(доповідна записка від 28.12.2020) 

Розділ 8. Організація правової роботи 

8.1 Організація та ведення позовної роботи, 

спрямованої на забезпечення надходжень платежів 

до бюджету та державних цільових фондів 

Управління правової 

роботи 

Протягом 

півріччя 

Протягом 2020 року надійшло коштів 

в сумі 1,8 млн грн. по справам, по 

яким сплачено судовий збір 

8.2 Забезпечення супроводження справ у судах щодо 

податкових та трудових спорів. 

Здійснення узагальнення судової практики за 

результатами розгляду справ у судах 

Управління правової 

роботи 

Протягом 

півріччя 

ГУ ДПС взято участь у 850 судових  

засіданнях 

Направлено на структурні підрозділи 

ГУ ДПС узагальнення судової 

практики (27.10.2020, 09.11.2020). 

Забезпечено супровід у судах по трьох 

справах, пов’язаних із прийняттям на 

публічну службу, її проходженням, 

звільненням з публічної служби 

8.3 Проведення моніторингу інформації про стан 

розгляду справ у судах, формування інформаційно-

аналітичних матеріалів 

Управління правової 

роботи 

Щомісячно Підготовлено інформаційно-аналітичні 

матеріали (на апаратну нараду 

02.09.2020 та виконання наказу ДПС 

від 21.08.2020 №447) 

8.4 Проведення перевірки на відповідність чинному 

законодавству проектів: актів перевірок, договорів, 

розпорядчих документів ГУ ДПС, контрактів 

Управління правової 

роботи 

Протягом 

півріччя 

Проведено перевірку на відповідність 

чинному законодавству проєктів 10 

актів перевірок, 114 договорів та 

контрактів, 2 491 розпорядчого 

документу ГУ ДПС 

8.5 Підготовка висновків на виконання рішень ДПС 

про продовження розгляду скарг (заяв) платників 

податків на податкові повідомлення-рішення 

(рішення), вимоги органів ДПС 

Управління правової 

роботи 

Протягом 

півріччя 

Забезпечено підготовку та надсилання 

131 висновку на виконання рішень 

ДПС про продовження розгляду скарг 

(заяв) платників податків на податкові 

повідомлення-рішення (рішення) 

8.6 Здійснення інформаційного супроводження Управління правової Протягом Здійснено рознесення судових справ та 
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виконавці 

Термін 

виконання 

Інформація про 
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претензійно-позовної роботи в органах ДПС за 

допомогою підсистем АІС «Суди» та АІС «Скарги» 

ІС «Податковий блок» 

роботи півріччя їх результатів за допомогою підсистем 

АІС «Суди» та АІС «Скарга» ІС 

«Податковий блок» 

8.7 Забезпечення вжиття заходів за окремими 

ухвалами, рішеннями, постановами, ухвалами судів 

Управління правової 

роботи; 

структурні підрозділи 

Протягом 

півріччя 

Виконано вимоги ухвал суду про 

підготовку відзивів та надано 

витребувані документи по справах 

8.8 Надання структурним підрозділам ГУ ДПС 

консультацій з правових питань 

Управління правової 

роботи 

Протягом 

півріччя 

Забезпечено опрацювання та 

погодження 22 проєктів 

індивідуальних податкових 

консультацій, надано 39 консультацій 

структурним підрозділам ГУ ДПС 

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

9.1 Здійснення добору кадрів відповідного фаху і 

кваліфікації відповідно до Закону України „Про 

державну службу”. 

Забезпечення роботи конкурсної комісії та 

проведення конкурсного відбору для заміщення 

вакантних посад державних службовців 

Управління 

кадрового 

забезпечення та 

розвитку персоналу; 

структурні підрозділи 

Протягом 

півріччя 

Призначено 19 державних службовців, 

у т. ч. 3 категорії «Б», 16 категорії «В», 

з яких 16 (1 категорії «Б», 15 категорії 

«В») призначені за контрактом на 

період дії карантину, установленого з 

метою запобігання поширенню на 

території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, за 

результатами проведених доборів на 

заміщення вакантних посад державної 

служби. 

У зв’язку з ліквідацією як юридичної 

особи публічного права ГУ ДПС, 

проведено комплекс заходів із 

звільнення 341 працівника в порядку 

переведення до новоутвореного ГУ 

ДПС ВП та 15 - згідно п.1 ст.40 КЗпП 

(станом на 31.12.2020) 

9.2 Вжиття заходів з визначення завдань і ключових 

показників результативності, ефективності та якості 

службової діяльності державних службовців на 

поточний рік та на 2021 рік 

Управління 

кадрового 

забезпечення та 

розвитку персоналу; 

Липень -

вересень; 

грудень 

У разі призначення (переведення, 

виходу з відпустки для догляду за 

дитиною) працівника на посаду 

державної служби в ГУ ДПС, завдання 
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структурні підрозділи і ключові показники результативності, 

ефективності та якості службової 

діяльності визначались в 

установленому порядку протягом 

десяти робочих днів після такого 

призначення (переведення, виходу на 

роботу). 

У грудні 2020 року забезпечено 

визначення завдань і ключових 

показників результативності, 

ефективності та якості службової 

діяльності державних службовців на 

2021 рік 

9.3 Організація проведення оцінювання результатів 

службової діяльності державних службовців у 2020 

році. Аналіз та узагальнення результатів 

оцінювання, затвердження у встановленому 

порядку висновку щодо оцінювання результатів 

службової діяльності державних службовців 

Управління 

кадрового 

забезпечення та 

розвитку персоналу; 

структурні підрозділи 

Жовтень - 

грудень 

Наказом ГУ ДПС було затверджено 

графік визначення результатів 

виконання завдань державними 

службовцями ГУ ДПС за 2020 рік та 

список державних службовців, 

оцінювання яких проводилося у 2020 

році. За результатами проведеного 

оцінювання, наказом ГУ ДПС 

затверджено висновок щодо 

оцінювання результатів службової 

діяльності державних службовців ГУ 

ДПС у 2020 році, які займають посади 

державної служби категорій “Б” і “В” 

9.4 Організація роботи та здійснення заходів щодо 

підвищення кваліфікації посадових осіб ГУ ДПС 

шляхом проведення навчання за професійними 

програмами, програмами тематичних постійно 

діючих та короткострокових семінарів 

Управління 

кадрового 

забезпечення та 

розвитку персоналу; 

структурні підрозділи 

Протягом 

півріччя 

Підвищили кваліфікацію за 

загальними короткостроковими 

програмами 14 державних службовців; 

за загальними сертифікованими 

програмами - 19; за спеціальними 

сертифікованими програмами - 42; за 

спеціальними короткостроковими 

програмами - 20 

9.5 Проведення перевірки достовірності відомостей Управління Протягом Проведено перевірку достовірності 
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щодо застосування заборон, передбачених 

частинами третьою і четвертою статті 1 Закону 

України «Про очищення влади» 

кадрового 

забезпечення та 

розвитку персоналу 

півріччя відомостей щодо застосування 

заборон, передбачених частинами 

третьою і четвертою ст. 1 Закону 

України «Про очищення влади», по 12 

особах 

9.6 Проведення комплексу запобіжних заходів 

(лекцій, виступів, бесід, навчальної роботи), 

спрямованих на протидію корупційним проявам, 

службовим правопорушенням 

Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

Протягом 

півріччя 

Проведено лекції, виступи, бесіди, 

навчальну роботу серед працівників 

ГУ ДПС, спрямованих на протидію 

корупційним проявам, службовим 

правопорушенням (здійснено 160 

роз’яснювально-профілактичних 

заходів, у т. ч. 2 виступи на апаратній 

нараді, 54 лекції, 16 публікацій на 

субсайті ГУ ДПС, 27 публікацій в 

інтернет-виданнях, та 185 заходів з 

надання методичної та 

консультаційної допомоги) 

9.7 Ініціювання або участь в проведенні службових 

розслідувань та службових перевірок, згідно 

наявної інформації та/або отриманих звернень, по 

кожному факту виявлення порушень працівниками 

ГУ ДПС вимог чинного законодавства 

Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

Протягом 

півріччя 

Проведено 23 службових перевірки 

згідно наявної інформації (отриманих 

звернень) по кожному факту 

виявлення порушень працівниками ГУ 

ДПС вимог чинного законодавства 

9.8 Запобігання, виявлення та припинення злочинів і 

корупційних правопорушень з боку працівників ГУ 

ДПС 

Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

Протягом 

півріччя 

Здійснено заходи по запобіганню, 

виявленню та припиненню злочинів та 

корупційних правопорушень з боку 

працівників ГУ ДПС 

9.9 Забезпечення захисту і безпеки працівників ГУ 

ДПС від протиправних посягань, пов’язаних з 

виконанням службових обов’язків 

Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

Протягом 

півріччя 

Здійснено заходи по забезпеченню 

захисту і безпеки працівників ГУ ДПС 

від протиправних посягань, пов’язаних 

з виконанням службових обов’язків 

9.10 Забезпечення проведення роботи щодо протидії 

втягування працівників ГУ ДПС в протиправну 

діяльність 

Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

Протягом 

півріччя 

Здійснено заходи по забезпеченню 

протидії втягування працівників ГУ 

ДПС в протиправну діяльність 
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9.11 Контроль за виконанням встановлених правил 

етичної поведінки державних службовців 

Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

Протягом 

півріччя 

Здійснено контроль за виконанням 

встановлених правил етичної 

поведінки державних службовців 

працівниками ГУ ДПС 

9.12 Забезпечення виконання Антикорупційної 

програми ДПС на 2020 рік в межах компетенції 

Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення корупції; 

структурні підрозділи 

Протягом 

півріччя 

Надано звіт про виконання програми 

Антикорупційної програми ДПС на 

2020 рік (лист від 06.01.2020 

№120/8/03-20-14-08) 

9.13 Забезпечення оцінки корупційних ризиків у 

діяльності ГУ ДПС з метою їх виявлення та 

усунення 

Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

Протягом 

півріччя 

Забезпечено оцінку корупційних 

ризиків у діяльності ГУ ДПС з метою 

їх виявлення та усунення 

9.14 Здійснення організаційних заходів щодо 

своєчасного подання державними службовцями 

декларацій, осіб уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, 

перед звільненням за відповідний період поточного 

року 

Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

Протягом 

півріччя 

Проведено заходи щодо своєчасного 

подання державними службовцями 

декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, за 2020 рік 

перед звільненням 

Розділ 10. Організація фінансової діяльності. Матеріально-технічний розвиток 

10.1 Здійснення фінансування ГУ ДПС відповідно до 

затверджених кошторисів витрат на 2020 рік, у т. ч. 

видатків, передбачених на створення належних 

виробничих та соціально-побутових умов 

працівникам 

Управління 

інфраструктури та 

бухгалтерського 

обліку 

Протягом 

півріччя 

З метою забезпечення стовідсоткових 

та своєчасних розрахунків за 

використані енергоносії, отримані 

товари та послуги, а також 

недопущення утворення кредиторської 

заборгованості здійснювалось 

фінансування ГУ ДПС у повному 

обсязі згідно поданих заявок на 

відкриття коштів та розподілів 

відкритих асигнувань відповідно до 

затверджених кошторисів та планів 

асигнувань 

10.2 Здійснення заходів, пов’язаних з поверненням 

помилково та/або надмірно сплачених сум єдиного 

внеску або інших коштів, які обліковуються на 

відповідних бюджетних рахунках 

Управління 

інфраструктури та 

бухгалтерського 

обліку 

Протягом 

півріччя 

За друге півріччя 2020 року на підставі 

звернень для повернення надміру 

та/або помилково сплачених коштів та 

рішень про перерахування з рахунку 
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виконання 
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ГУ ДПС було перераховано 6,8 млн 

гривень 

10.3 Здійснення заходів щодо розвитку матеріально-

технічної бази ГУ ДПС для поліпшення умов праці 

працівників, забезпечення й оснащення системами 

зв’язку, всіма видами інженерних комунікацій тощо 

Управління 

інфраструктури та 

бухгалтерського 

обліку 

Протягом 

півріччя 

За поточними потребами проводились 

ремонтні роботи в адмінприміщенні 

ГУ ДПС (заміна комплектуючих 

сантехніки, фурнітури до дверних 

полотен, меблів тощо). 

З метою проведення поточного 

ремонту частини адмінприміщення ГУ 

ДПС та водопровідних труб 

підготовлені проєкти зведених 

кошторисних розрахунків вартості 

будівництва та проведені роботи. 

Для забезпечення ефективної роботи, 

поліпшення умов праці та 

функціонування, здійснювалось 

переміщення структурних підрозділів 

ГУ ДПС (з урахуванням діючих 

санітарних норм). 

Закуплені нові меблі (шафи, столи, 

тумбочки). 

Проведено поточний ремонт системи 

охоронного призначення ГУ ДПС. 

Для забезпечення належної 

господарської діяльності та управління 

нерухомим майном, закріпленим на 

праві оперативного управління, 

проводилась підготовча робота по 

виготовленню довіреностей для 

керівного складу ГУ ДПС. 

Відповідно до Закону України «Про 

здійснення державних закупівель», 

проводились процедури закупівлі 

електричної енергії та природного газу 
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10.4 Реалізація заходів щодо охорони праці, пожежної 

безпеки та цивільного захисту в адміністративних 

будівлях ГУ ДПС 

Управління 

інфраструктури та 

бухгалтерського 

обліку 

Протягом 

півріччя 

Проведено роботу по впорядкуванню 

та оновленню нормативно-розпорядчої 

документації з питань охорони праці, 

цивільного захисту та мобілізаційної 

підготовки, опрацьовано планові дії в 

умовах виникнення можливої 

надзвичайної ситуації 

10.5 Здійснення заходів щодо укомплектування, 

зберігання обліку та використання архівних 

документів 

Організаційно-

розпорядче 

управління; 

структурні підрозділи 

Протягом 

півріччя 

Складено описи справ постійного та 

тривалого (понад 10 років) зберігання 

Головного управління ДФС у 

Волинській області за 2018-2019 роки 

в кількості 258 справ та відібрано для 

знищення документи, не внесені до 

Національного архівного фонду 

10.6 Здійснення заходів щодо проведення процедур 

публічних закупівель за державні кошти відповідно 

до законодавчих та інших нормативно-правових 

актів 

Управління 

інфраструктури та 

бухгалтерського 

обліку 

Протягом 

півріччя 

Здійснено закупівлі за державні кошти 

відповідно до законодавчих та інших 

нормативно-правових актів в повному 

обсязі 

10.7 Підготовка об’єктів інфраструктури ГУ ДПС до 

роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років та 

забезпечення готовності об’єктів до роботи згідно з 

розробленими планами заходів 

Управління 

інфраструктури та 

бухгалтерського 

обліку 

Протягом 

півріччя 

Проведено комплекс заходів щодо 

обстеження, сертифікації та запуску 

котелень адмінприміщень ДПІ та 

головного корпусу ГУ ДПС 

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

Забезпечення охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації 

11.1 Проведення організаційних заходів щодо 

отримання посадовими особами ГУ ДПС 

кваліфікованих електронних підписів 

Управління 

електронних сервісів 

Протягом 

півріччя 

Забезпечено виконання Порядку 

застосування кваліфікованого 

електронного підпису в ГУ ДПС, а 

саме технічну підтримку, практичну 

допомогу та контроль за отриманням 

кваліфікованого електронного підпису 

465 працівниками ГУ ДПС 

11.2 Забезпечення адміністрування та супроводження 

інформаційних ресурсів ДПС 

Управління 

електронних сервісів 

Протягом 

півріччя 

Для забезпечення коректної роботи 

програмних засобів та 

автоматизованих інформаційних 
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систем проводилося щоденне 

виконання робіт по реплікації баз 

даних з серверів ДПС на сервер ГУ 

ДПС: класифікаторів та довідників, 

зрізів баз даних податкової звітності, 

реєстраційних даних платників 

податків, податкових накладних з 

ЄРПН, даних реєстраторів 

розрахункових операцій, реєстру 

платників ПДВ 

11.3 Забезпечення формування та ведення баз даних 

ГУ ДПС 

Управління 

електронних сервісів 

Протягом 

півріччя 

Розроблено та підтримується 282 

програмних модуля для виконання 

неформалізованих запитів до баз 

даних, що не можуть бути виконані 

стандартними засобами фонду 

алгоритмів та програм (ІС 

«Податковий блок», АІС «Податки») 

для щоденного використання 

структурними підрозділами ГУ ДПС. 

Здійснено 543 вибірки інформації з 

існуючих баз даних за запитами 

структурних підрозділів ГУ ДПС 

11.4 Підготовка інформації з існуючих баз даних 

регіонального рівня за запитами структурних 

підрозділів ГУ ДПС 

Управління 

електронних сервісів 

Протягом 

півріччя 

Забезпечено адміністрування та 

супроводження інформаційних 

ресурсів ДПС, надання практичної 

допомоги працівникам ГУ ДПС - 

користувачам ІС «Податковий блок» 

та «Управління документів». 

У зв’язку із змінами в штатному 

розписі ГУ ДПС, переміщенням 

працівників їм надавались відповідні 

повноваження та права для 

забезпечення виконання покладених 

обов’язків. 

Робота по адмініструванню 
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інформаційних ресурсів проводилася 

щоденно 

11.5 Проведення робіт по профілактичному 

обслуговуванню та ремонту комп’ютерної техніки 

Управління 

електронних сервісів 

Протягом 

півріччя 

Проведено заміну 30 комп’ютерів, 11 

принтерів. Проводився поточний 

ремонт ПЕОМ та принтерів, заправка 

картриджів (виконано робіт по 520 

службових записках). 

Забезпечено проведення щоденних 

робіт із встановлення 

(переустановлення), налагодження 

комп’ютерної техніки та програм, їх 

сервісне обслуговування 

11.6 Надання практичної допомоги платникам 

податків з питань використання програмного 

рішення для програмних реєстраторів 

розрахункових операцій на безкоштовній основі для 

застосування таких реєстраторів під час здійснення 

господарської діяльності 

Управління 

електронних 

сервісів 

Протягом 

півріччя 

Під час проведення інформаційно-

роз’яснювальної кампанії щодо 

новацій у сфері застосування РРО 

проведено 15 публічних заходів, 

надано 7 інтерв’ю та коментарів. Крім 

того, проведено 22 гарячих лінії. 

Підготовлено та направлено в ЗМІ 30 

інформаційних повідомлень, 30 

розміщено на інформаційних стендах 

11.7 Забезпечення функціонування інформаційно-

телекомунікаційних систем ГУ ДПС. 

Впровадження та підтримка антивірусного 

захисту інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах ГУ ДПС 

Управління 

електронних сервісів; 

сектор охорони 

державної таємниці, 

технічного та 

криптографічного 

захисту інформації 

Протягом 

півріччя 

Забезпечено цілодобову 

працездатність серверного обладнання 

інформаційних систем та 

комп’ютерного обладнання 

автоматизованих робочих місць. На 

виконання відповідних розпорядчих 

документів ДПС та ГУ ДПС на 

мережевому обладнанні заблоковані 

групи портів, які потенційно несуть 

загрозу вірусної атаки, а робота з 

флеш-накопичувачами в локальній 

мережі ГУ ДПС проводиться 

виключно з зареєстрованими в системі 

пристроями 
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11.8 Проведення роз’яснювальної роботи з особами, 

яким надано допуск та доступ до державної 

таємниці, з метою запобігання порушень 

законодавства у сфері охорони державної таємниці, 

зокрема у зв’язку з їх виїздом за межі України 

Сектор охорони 

державної таємниці, 

технічного та 

криптографічного 

захисту інформації 

Протягом 

півріччя 

З особами, яким надано допуск та 

доступ до державної таємниці, 

проводилась роз’яснювальна робота з 

метою запобігання порушенням 

законодавства у сфері охорони 

державної таємниці, зокрема, у зв’язку 

з їх виїздом за межі України у 

службові відрядження та в особистих 

справах (проведено 2 інструктажі) 

11.9 Проведення перевірок щодо наявності секретних 

документів та інших матеріальних носіїв секретної 

інформації в ГУ ДПС та дотримання виконавцями 

секретних документів порядку їх зберігання і 

роботи з ними на робочих місцях 

Сектор охорони 

державної таємниці, 

технічного та 

криптографічного 

захисту інформації 

Протягом 

півріччя 

Щокварталу проводились перевірки 

наявності секретних документів та 

інших матеріальних носіїв секретної 

інформації в ГУ ДПС та дотримання 

виконавцями секретних документів 

порядку їх зберігання і роботи з ними 

на робочих місцях 

11.10 Проведення заходів щодо надання, 

переоформлення та скасування допуску до 

державної таємниці працівникам ГУ ДПС, а також 

надання (припинення) доступу до секретної 

інформації цим працівникам 

Сектор охорони 

державної таємниці, 

технічного та 

криптографічного 

захисту інформації 

Протягом 

півріччя 

Забезпечено проведення заходів щодо 

надання, переоформлення та 

скасування допуску до державної 

таємниці працівникам ГУ ДПС, а 

також надання (припинення) доступу 

до секретної інформації цим 

працівникам, а саме: 

направлено 4 матеріали до УСБУ в 

області щодо надання 

(переоформлення) допуску до 

державної таємниці; 

направлено 1 матеріал до УСБУ в 

області щодо скасування допуску до 

державної таємниці; 

надано доступ до секретної інформації 

6 працівникам; 

припинено доступ до секретної 

інформації 11 працівникам 
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11.11 Здійснення заходів, спрямованих на запобігання 

кіберінцидентам, виявлення та захист від кібератак 

Сектор охорони 

державної таємниці, 

технічного та 

криптографічного 

захисту інформації, 

управління 

електронних сервісів 

Протягом 

півріччя 

Постійно проводився моніторинг 

інформаційної безпеки в 

інформаційно-телекомунікаційних 

системах. 

На мережевому обладнанні здійснено 

блокування групи портів, які 

потенційно несуть загрозу кібератакам 

 

 

Начальник Головного управління 

ДПС у Волинській області                          Світлана САВЧУК 


