1

46




Звіт Головного управління ДФС у Чернівецькій області 
про виконання Плану роботи на перше півріччя 2019 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 показників надходжень податків, зборів та інших платежів (далі – платежі) до державного і місцевого бюджетів, єдиного внеску та доведення їх до структурних підрозділів ГУ ДФС у Чернівецькій області (далі –  ГУ ДФС) до виконання
Управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем,
структурні підрозділи
Щомісячно
Протягом півріччя здійснювався попередній розрахунок збору платежів до бюджетів усіх рівнів з подальшим уточненням протягом звітного періоду у встановлені терміни.
За результатами розроблені показники доходів державного та місцевих бюджетів, сплати єдиного внеску, які затверджені відповідними наказами       ГУ ДФС та доведені до структурних підрозділів для виконання

1.2.
Здійснення заходів щодо виявлення резервів збільшення надходження платежів до бюджетів, забезпечення виконання індикативних показників доходів, доведених відповідними наказами Державної фіскальної служби України (далі - ДФС)


Управління податків і зборів з юридичних осіб, 
управління податків і зборів з фізичних осіб, 
управління аудиту, 
управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів,
відділ погашення боргу,
управління (на правах відокремлених підрозділів)
Протягом півріччя
За перше півріччя 2019 року до державного бюджету мобілізовано 976,2 млн.грн., індикативний показник доходів (далі – індикативний показник) виконано  на 101,3 відсотка. В т.ч. податку на прибуток надійшло 111,6 млн.грн., податку на додану вартість (далі - ПДВ) -і 368,1 млн.грн., індикативний показник виконано відповідно на 100,7 та 98,0 відсотка.
За перше півріччя 2019 року забезпечено виконання встановлених завдань до загального фонду державного бюджету по податку на прибуток - 100,7 відс., податку на доходи фізичних осіб (далі - ПДФО) - 103,3 відс., військовому збору - 104,2 відс., рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів – 106,2 відс., рентній платі за користування надрами – 104,9 відсотка. 
За перше півріччя 2019 року до місцевих бюджетів мобілізовано 1490,8 млн.грн., індикативний показник виконано  на 105,9 відсотка. В т.ч. по: податку на прибуток 14,5 млн.грн., частини прибутку (доходу) 976,1 тис.грн., єдиного податку 222,6 млн.грн., плати за землю 161,8 млн.гривень. 
У першому півріччі 2019 року надходження до місцевого бюджету за ліцензування сфери виробництва та обігу підакцизних товарів склали    6,1 млн. грн. (102,4 відс. виконання індикативних показників) 
1.3.
Впровадження заходів щодо забезпечення своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати платниками податку на прибуток 
Управління податків і зборів з юридичних осіб,
управління (на правах відокремлених підрозділів)
Протягом півріччя
Щомісяця проводився аналіз та здійснювався контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплатою платниками податку на прибуток. За звітний період було сплачено           111,6 млн. грн. податку на прибуток
1.4.
Вжиття заходів щодо залучення до оподаткування підприємств, які мінімізують податкові зобов’язання з податку на прибуток 
Управління податків і зборів з юридичних осіб,
управління (на правах відокремлених підрозділів)
Протягом півріччя
Постійно проводився аналіз роботи підприємств на предмет встановлення ризиків мінімізації сплати податку на прибуток. За результатами проведеного аналізу, в разі встановлення невідповідностей даних декларації з податку на прибуток аналогічним показникам фінансової звітності та декларації з ПДВ, направлялися запити на підприємства на предмет надання пояснень такої невідповідності. До підрозділів аудиту направлено пропозиції щодо проведення документальних перевірок по платниках, у яких вбачаються ймовірні ризики заниження  об’єкта оподаткування податком на прибуток 
1.5.
Забезпечення повноти нарахування та своєчасності сплати нарахованих сум ПДВ 
Управління податків і зборів з юридичних осіб, управління податків і зборів з фізичних осіб
управління (на правах відокремлених підрозділів)
Протягом півріччя
За перше півріччя 2019 року нарахована сума ПДВ по деклараціях за грудень 2018 року  – травень 2019 року склала 340,8 млн. гривень.
Адекватність нарахованої суми ПДВ до сплати по поданих деклараціях у  першому півріччі до обсягів поставки склала  - 2,7 відсотка. До Державного бюджету мобілізовано ПДВ у повному обсязі до нарахованої суми (в сумі 368,1 млн.грн.), крім того забезпечено надходження податку від погашення податкового боргу та контрольно-перевірочної роботи
1.6.
Забезпечення відповідності задекларованих податкових зобов'язань з ПДВ показникам економічного розвитку регіону з метою виявлення суб‘єктів господарювання, які мінімізують податкові зобов‘язання 
Управління податків і зборів з юридичних осіб, управління податків і зборів з фізичних осіб
управління (на правах відокремлених підрозділів)
Протягом півріччя
Протягом першого півріччя 2019 року проводилась робота, направлена на відповідність задекларованих податкових зобов'язань з ПДВ показникам економічного розвитку регіону з метою виявлення суб’єктів господарювання (далі - СГ), які мінімізують податкові зобов’язання. 
На структурні підрозділи управлінь ГУ ДФС щомісяця для відпрацювання відбирався перелік платників ризикових категорій (по яких рахується: відхилення податкового зобов’язання (далі –ПЗ) від податкового кредиту (далі – ПК) +/- 2,0 відс.; зменшення обсягів поставки у порівнянні із відповідними періодами минулого року та попередніми періодами; СГ, якими при обсягах поставки понад 10 млн.грн. не задекларовано жодної гривні протягом трьох останніх звітних періодів; СГ, що підвищили економічну активність (допущено приріст ПК у значних обсягах); СГ, якими допущено помилки при заповненні декларацій; СГ, які мають відхилення між даними звітності  та ЕРПН; СГ,  по яких рахуються розбіжності по даних системи автоматизованого співставлення – заниження ПЗ та завищення ПК  та СГ,  які несвоєчасно подали/ не подали звітність, несвоєчасно погасили ПЗ по ПДВ, несвоєчасно зареєстрували/не зареєстрували  ПН/РК в ЕРПН тощо). 
Крім цього, згідно операції «Урожай 2018», щомісяця проводився моніторинг діяльності 186 платників сільськогосподарського сектору. Зокрема з метою недопущення заниження об’єкта оподаткування ПДВ підприємствами зазначеної категорії, проводився моніторинг залишків с/г продукції на кожне перше число місяця (по урожаю с/г культур 2018 року), обстеження земель с/г призначення, наявних  трудових ресурсів, наявної техніки та основних фондів для здійснення діяльності тощо  
1.7.
Проведення комплексу робіт по забезпеченню контролю за достовірністю та повнотою нарахування сум ПДВ, заявлених до відшкодування, недопущення протермінованої заборгованості із відшкодування ПДВ та забезпечення відшкодування ПДВ платникам податків, відповідно до вимог Податкового кодексу України
Управління податків і зборів з юридичних осіб,
управління податків і зборів з фізичних осіб
Протягом півріччя
За перше півріччя 2019 року упереджено неправомірне відшкодування ПДВ на загальну суму 2,7 млн.грн.  по 22 СГ. Відшкодування ПДВ проводилося відповідно до діючих нормативних документів після проведення перевірок правомірності задекларованого бюджетного відшкодування
1.8.
Забезпечення на належному рівні дотримання платниками ПДВ регіону  вимог щодо електронного адміністрування ПДВ
Управління податків і зборів з юридичних осіб,
управління податків і зборів з фізичних осіб,
структурні підрозділи,
управління (на правах відокремлених підрозділів)
Протягом півріччя
Протягом півріччя здійснювався контроль:  
за формуванням та підтвердженням реєстрів на сплату ПДВ;
за підтвердженням Д4 (заяв про повернення суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування ПДВ  платника податку); 
за поповненням Реєстраційного ліміту платників податку, в т.ч. контролювався напрямок щодо його поповнення без здійснення господарської діяльності. У результаті виявлення ризиків проводилась робота по обстеженню місцезнаходження платників, з’ясовувалась мета  здійснення господарської діяльності
1.9.
Забезпечення дієвого контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати акцизного податку до загального та спеціального фондів державного бюджету
Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів
Протягом півріччя
У січні-червні 2019 року забезпечено надходження 3,1 млн. грн. акцизного податку, що склало          170,1 відс. індикативного показника.
У першому півріччі 2019 року забезпечено надходження 51,4 млн.грн. акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів, що склало 94,0 відс. індикативного показника, недобір склав   3,3 млн.гривень
1.10.
Впровадження заходів щодо забезпечення правильності обчислення, своєчасності і повноти сплати екологічного податку, рентної плати, мита, податку на майно, єдиного податку  
Управління податків і зборів з юридичних осіб
управління податків і зборів з фізичних осіб,
управління (на правах відокремлених підрозділів)
Протягом півріччя
Протягом півріччя проводилась робота щодо контролю за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою сплати екологічного податку, рентних, місцевих платежів до бюджету. За перше півріччя 2019 року до 278 платників застосовано штрафні санкції за несвоєчасну сплату екологічного податку, рентних та місцевих платежів до бюджету на загальну суму 0,3 млн. гривень.
Станом на 01.07.2019 зібрано 179,4 млн.грн. єдиного податку з фізичних осіб, що складає        108,1 відс. (+13,4 млн.грн.), при доведеному індикативному показнику 165,6 млн.гривень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року по області надійшло на 40,9 млн. грн. (або на 29,5 відс.) більше
1.11.
Забезпечення повноти нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску
Управління податків і зборів з фізичних осіб,
управління (на правах відокремлених підрозділів)
Протягом півріччя
За перше півріччя 2019 року зібрано              1 331,5 млн.грн. ПДФО з урахуванням відсотків, що складає 103,4 відс. індикативного показника, та на 251,6 млн.грн., або на 23,3 відс. більше, ніж за аналогічний період минулого року. 
В державний бюджет (без врахування відсотків) надійшло 329,9 млн.грн., що складає 103,3 відс. індикативного показника та на 59,9 млн.грн., або на 22,2 відс. більше надходжень аналогічного періоду минулого року.
  В державний бюджет ПДФО  iз доходу у виглядi відсотків надійшло 11,8 млн.грн., що складає       113,0 відсотків індикативного показника.
За перше півріччя 2019 року надійшло єдиного внеску 1 614,1 млн.грн., що складає 102,9 відс. індикативного показника, та на 22,5 відс. більше надходжень аналогічного періоду минулого року
1.12.
Підготовка аналітичної інформації керівництву ГУ ДФС щодо:

Управління податків і зборів з фізичних осіб,
управління (на правах відокремлених підрозділів)




Протягом півріччя




Протягом першого півріччя 2019 року здійснювався контроль за СГ – фізичними особами, які ймовірно задіяні в схемах ухилення від оподаткування. З вказаного питання перевірено 2 платників - фізичних осіб, за наслідками яких донараховано, 4,4 млн. гривень.   
У першому півріччі  2019 року здійснювався контроль за дотриманням СГ – фізичними особами умов перебування на спрощеній системі оподаткування. За порушення умов перебування на спрощеній системі оподаткування анульовано 325 свідоцтв платників єдиного податку.
Проведено 29 перевірок юридичних осіб та 3 перевірки фізичних осіб – підприємців з питань дотримання ними діючого законодавства при виплаті доходів громадянам.
За наслідками перевірок донараховано: податок на доходи фізичних осіб -  4 509,3 тис. грн. (по юридичних – 4483,8 тис. грн. і по фізичних особах – 25,5 тис. грн.); військового збору – 642,5 тис.грн. (по юридичних – 640,1 тис. грн. і по фізичних особах – 2,4 тис. гривень), єдиний соціальний внесок - 43,2 тис. грн. (по юридичних – 9,6 тис. грн. і по фізичних особах – 33,6 тис. гривень). 
 На виконання Розпорядження ГУ ДФС від 05.06.2019 №416-р «Про організацію роботи  щодо легалізації доходів та найманої робочої сили» та на виконання розпорядження КМУ від 05.09.2018 №649-р «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення» працівниками ГУ ДФС спільно з працівниками управління Держпраці у Чернівецькій області протягом січня-червня 2019 року проводилась широкомасштабна роз’яснювальна, контрольно-перевірочна робота щодо легалізації найманої робочої сили, заробітної плати та державної реєстрації господарської діяльності, за результатами якої легалізовано працю 13787 осіб
1.12.1.
контролю за діяльністю фізичних осіб – підприємців, які ймовірно задіяні в схемах ухилення від оподаткування



1.12.2.
 контролю за дотриманням суб’єктами господарювання – фізичними особами умов перебування на спрощеній системі оподаткування



1.12.3.
контролю за діяльністю суб’єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб), які порушують податкове законодавство при виплаті заробітної плати (без утримання податку на доходи фізичних осіб, виплати за рахунок не облікованої готівки, використання праці найманих осіб без укладання трудових угод)



1.13.
Проведення роботи  щодо:
адміністрування  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
забезпечення повноти нарахування та контролю за сплатою транспортного податку

Управління податків і зборів з фізичних осіб,
управління (на правах відокремлених підрозділів)
Протягом півріччя
 За перше півріччя 2019 року надійшло  6,5 млн. грн. податку на нерухоме майно з фізичних осіб, що складає 224,2 відс. доведеного індикативного показника та на 4,2 млн. грн., або на 178,3 відс. більше надходжень аналогічного періоду минулого року.
Станом на 01.07.2019 року за наслідками проведеної роботи по нарахуванню  податку на нерухомість сформовано 44026 податкових повідомлень-рішень (далі - ППР)  на загальну суму 40,0 млн. гривень.
За перше півріччя 2019 року надійшло  860,5 тис. грн. транспортного податку з фізичних осіб, що складає 125,6 відс. індикативного показника та на 170,8 тис. грн., або на 24,8 відс. більше надходжень минулого року.
За наслідками проведеної роботи по нарахуванню транспортного податку станом на 01.07.2019 сформовано 63 ППР на загальну суму  1,1 млн.гривень
1.14.
Вжиття результативних заходів щодо забезпечення надходжень платежів до бюджету в рахунок погашення податкового боргу

Відділ погашення боргу, управління податків і зборів з юридичних осіб,
управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів,
управління аудиту,
управління податків і зборів з фізичних осіб,
управління (на правах відокремлених підрозділів)
Протягом півріччя
Здійснювалась організація та координація роботи підрозділів  погашення податкового боргу в частині скорочення  боргу податків.
За перше півріччя 2019 року забезпечено надходжень платежів за рахунок вжитих заходів з погашення податкового боргу до Зведеного бюджету в сумі 11,7 млн. грн. (в т.ч. до Державного бюджету –    8,1 млн. гривень)

1.15.
Вжиття заходів, спрямованих на зменшення кількості підприємств-боржників та загальної суми податкового боргу
Відділ погашення боргу,  управління податків і зборів з юридичних осіб,
управління  контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів,
управління аудиту,
управління податків і зборів з фізичних осіб,
управління (на правах відокремлених підрозділів)
Протягом півріччя
Станом на 01.01.2019 року сума податкового боргу 19 підприємств, що перебували в процедурі банкрутства, становила 22,9 млн.гривень. В результаті завершення ліквідаційних процедур 3 підприємств-банкрутів, у яких були відсутні активи для задоволення вимог кредиторів, у першому півріччі 2019 р. списано податкового боргу в сумі  2,5 млн. гривень. За вказаний період по 4 СГ – боржниках із сумою боргу 12,5 млн.грн. порушено провадження у справі про банкрутство. Крім того, по одному боржнику із сумою боргу 1157,2 тис. гривень, Постановою Верховного суду від 13.03.19 провадження у справі про банкрутство закрито
1.16.
Вжиття заходів із застосування адміністративного арешту (арешту) майна платників податків та/або зупинення видаткових операцій на їх рахунках у банках, фінансових санкцій до платників єдиного внеску

Відділ погашення боргу, управління аудиту, управління податків і зборів з фізичних осіб,
оперативне управління
Протягом півріччя
У першому півріччі 2019 року адміністративний арешт майна платників податків не застосовувався. Боржникам – платникам єдиного внеску формувалися та направлялися вимоги щодо погашення заборгованості зі сплати єдиного внеску. У випадку непогашення впродовж 10 днів заборгованості, вимоги по таких боржниках направлялися до органів державної виконавчої служби для примусового стягнення. Державна виконавча служба (далі – ДВС), в свою чергу, блокувала видаткові операції на рахунках таких боржників
1.17.
Вжиття заходів щодо забезпечення надходження коштів до бюджету від реалізації безхазяйного майна та майна, що перебуває у податковій заставі
Відділ погашення боргу,
управління (на правах відокремлених підрозділів)
Протягом півріччя
Протягом першого півріччя 2019 року забезпечено надходження коштів до бюджету від реалізації безхазяйного майна в суму 282,0 тис. грн., в т.ч. до державного бюджету було забезпечено                  205,9 тис. грн.,  до місцевих 76,1 тис. гривень. Впродовж січня – червня 2019 року від реалізації заставного майна до бюджетів усіх рівнів надійшло 1,4 млн. гривень
1.18.
Прийняття рішень щодо відстрочення, розстрочення та реструктуризації грошових зобов’язань та/або податкового боргу, списання безнадійного податкового боргу  
Відділ погашення боргу
Протягом півріччя
Впродовж першого півріччя 2019 року заяв про розстрочення (відстрочення) грошових  зобов’язань та/або податкового боргу від платників податків до ГУ ДФС не надходило.
За вказаний період було списано безнадійного боргу до Зведеного бюджету в сумі 8,5 млн. грн., в т.ч. в результаті визнання боржника банкрутом (недостатність активів) – 2,5 млн. гривень

Розділ 2. Організація проведення контрольно-перевірочної роботи

2.1.
Проведення перевірок дотримання суб’єктами господарювання вимог податкового, митного, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого законом покладено на органи ДФС

Управління аудиту,
управління податків і зборів з фізичних осіб
Протягом півріччя
Протягом півріччя управлінням аудиту проведено 175 перевірок, в т.ч. 38 планових документальних перевірок, 42 позапланові документальні перевірки та 95 фактичних перевірок, за результатами яких донараховано неузгоджених та узгоджених сум грошових зобов’язань 31,0 млн.грн., зменшено від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток в сумі 21,8 млн.грн., зменшено залишки від’ємного значення з ПДВ в сумі 183 тис.грн. Забезпечено стягнення  донарахованих сум в розмірі 17,5 млн.гривень.
   Підрозділами податків і зборів з фізичних осіб проведено 76 документальних перевірок юридичних та фізичних осіб: 44 планових (юридичних осіб – 26, фізичних осіб - 18); 32 позапланових (юридичних осіб – 3, фізичних осіб - 29).
За результатами перевірок фізичних осіб донараховано 10,8 млн.грн., в тому числі: по плановим перевіркам – 5,4 млн.грн., по позаплановим перевіркам – 5,4 млн. гривень 
За результатами контрольно-перевірочної роботи юридичних осіб з питань правильності обчислення повноти і своєчасності сплати ПДФО, єдиного внеску та військового збору станом на 01.07.2019 донараховано 5,1 млн.грн., в тому числі: по плановим перевіркам – 4,8 млн.грн., по позаплановим перевіркам – 0,3 млн. гривень
2.2.
Виконання плану-графіку проведення документальних планових перевірок платників податків на 2019 рік та надання пропозицій до ДФС щодо його коригування (у разі необхідності)
Управління аудиту, 
управління податків і зборів з фізичних осіб 
Протягом півріччя
Згідно плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків на 2019 рік з урахуванням коригувань до нього, на І півріччя 2019 року заплановано 66 документальних планових перевірки платників податків, розпочато – 66 (забезпечено виконання плану-графіка перевірок на 100 відсотків)
2.3.
Контроль за додержанням податкового законодавства з питань трансфертного ціноутворення, правильністю, повнотою нарахування і сплати податку на прибуток підприємства та ПДВ під час здійснення операцій, визначених відповідно до законодавства контрольованими
Управління аудиту
Протягом півріччя
За результатами контролю за додержанням податкового законодавства з питань трансфертного ціноутворення протягом першого  півріччя 2019 року не виявлено ризиків неподання  звіту про контрольовані операції 
2.4.
Проведення камеральних перевірок податкової звітності


Управління податків і зборів з юридичних осіб,
управління податків і зборів з фізичних осіб,
управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів,
управління (на правах відокремлених підрозділів)
Протягом півріччя
 Протягом півріччя камеральними перевірками охоплено 11513 декларацій з ПДВ. У результаті проведеної роботи підрозділами адміністрування ПДВ за перше півріччя 2019 року збільшено надходження по ПДВ на суму 13,8 млн. грн., за рахунок застосування:
- штрафних санкцій за несвоєчасну сплату узгоджених податкових зобов’язань з ПДВ в сумі 2,1 млн. грн.; 
- штрафних санкцій за не подання або несвоєчасне подання податкової звітність з ПДВ на суму 0,3 млн. грн.;
 - штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН в сумі 6,5 млн.грн.;
- подання уточнених розрахунків на збільшення податкового зобов’язання у сумі 4,8 млн.грн. та 0,14 млн.грн. штрафних санкцій.
    Протягом першого півріччя 2019 року камерально перевірено 6707 декларацій з податку на прибуток та звітів неприбуткових установ та організацій, 4520 декларацій з єдиного податку. Станом на 01.07.2019 перевірено 100 відс. поданої звітності. За несвоєчасне подання звітності та сплату до 205 платників податку на прибуток застосовано та стягнуто до бюджету штрафні санкції в сумі 0,2 млн. грн., до 131 платників єдиного податку застосовано та стягнуто до бюджету 0,2 млн. гривень.
Упродовж півріччя камеральними перевірками перевірено 13716 декларацій з екологічного податку, рентних платежів, місцевих податків і зборів. За несвоєчасне подання звітності до 82 платників застосовано штрафних санкцій в сумі                     0,03 млн. гривень.
У першому півріччі 2019 року проведено 104 камеральних перевірки щодо дотримання термінів подання декларацій акцизного податку, своєчасності сплати узгоджених податкових зобов’язань по акцизному податку та своєчасності реєстрації акцизних накладних. За результатами перевірок застосовано 104 ППР на загальну суму фінансових санкцій – 96,7 тис.грн., в т. ч. 29 ППР за несвоєчасну сплату узгоджених ПЗ на суму 16,3 тис.грн., 16 ППР за порушення терміну подання звітності по акцизному податку на суму 8,0 тис.грн. та 58 ППР за порушення термінів реєстрації акцизних накладних на суму 71,1 тис.грн. та 1 ППР на 1,3 тис. грн.. за відсутність реєстрації платником акцизного податку з реалізації пального
2.5.
Проведення документальних перевірок суб’єктів господарювання, стосовно яких прийнято рішення про припинення (закриття) їх діяльності
Управління аудиту 
Протягом півріччя
  За перше півріччя 2019 року управлінням аудиту проведено 16 перевірок СГ, стосовно яких прийнято рішення про припинення (закриття) їх діяльності, за результатами яких донараховано податків та платежів до бюджету в сумі 493,0 тис.грн., сплачено 493,0 тис.гривень
2.6.
Проведення фактичних перевірок з дотримання суб’єктами господарювання норм законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) тощо 
Управління аудиту, 
управління податків і зборів з фізичних осіб,
управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів 
Протягом півріччя
   Протягом першого півріччя 2019 року проведено 111 перевірок, в тому числі 16 документальних та 95 фактичних перевірок СГ з дотримання суб’єктами господарювання норм законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) тощо, за результатами яких застосовано штрафних санкцій в сумі 2063,0 тис.гривень. По проведених перевірках забезпечено надходження до Державного бюджету в сумі 1393,0 тис.гривень.
Протягом січня-червня 2019 року  працівниками управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС проведено 88 (за аналогічний період 2018 року проведено 27) контрольно-перевірочних заходів з питань виявлення нелегальної робочої сили та виплати зарплати в конвертах. За результатами 26 таких заходів виявлено 133 неоформлених найманих осіб (за аналогічний період 2018 року виявлено 38 неоформлених найманих працівників). 
До управління Держпраці у Чернівецькій області станом на 01.07.2019 року передано матеріали по 26 СГ та 133 неоформлених особах.
В рамках виконання заходів щодо зменшення тіньового обігу підакцизних товарів, забезпечення стабільних і в повному обсязі надходжень до бюджету акцизного податку  у першому півріччі 2019 року  працівниками управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів проведено 106 фактичних перевірок СГ, які здійснюють реалізацію алкогольних напоїв, тютюнових виробів та інших підакцизних товарів. 
Найбільш типовими порушеннями, які були встановлені під час контрольно – перевірочних заходів є : 
- роздрібна торгівля алкогольними напоями за цінами, нижчими від встановлених мінімальних оптово-відпускних та роздрібних цін – 66 випадів на суму 700 тис. грн.;
- роздрібна торгівля тютюновими виробами за цінами, вищими за встановлені максимальні роздрібні ціни – 21 випадок на суму 257,5 тис. грн;
- зберігання, транспортування, реалізація алкогольних напоїв та тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка та/або з підробленими марками акцизного податку – 10 випадків на суму 170,0 тис. грн.;
-  роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами без наявності відповідних ліцензій – 9 випадків на суму 181,7 тис. грн.;
- порушення вимог ст. 153 Закону України від 19.12.1995 року №481/95-ВР в частині заборони продажу алкогольних напоїв на розлив суб’єктом господарювання без статусу суб’єкта громадського харчування та реалізації цигарок поштучно –  12 випадків на суму 81,6 тис. грн. (в тому числі 1 випадок на суму 6,8 тис.грн. – реалізація цигарок поштучно).
За результатами проведених перевірок та інших заходів застосовано фінансових і штрафних санкцій на загальну суму 1561,5 тис. грн., з них фінансових санкцій за порушення вимог Закону України від 19.12.1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» –  1446,1 тис. гривень та      115,1 тис.грн. за порушення ведення касових операцій. 
Окрім того, на підставі матеріалів правоохоронних органів за порушення вимог ст. 153 Закону України від 19.12.1995 року №481/95-ВР в частині заборони продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років застосовано штрафних санкцій на загальну суму 102 тис. грн. у 15 випадках
2.7.
Проведення перевірок достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України від 16 вересня 2014 року №1682-VІІ «Про очищення влади» 
Управління податків і зборів з фізичних осіб
Протягом півріччя
 За перше півріччя 2019 року проведено 410 перевірок достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України від 16 вересня 2014 року №1682-VІІ «Про очищення влади»


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

3.1.
Забезпечення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю тютюновими виробами, максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів
Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів,
управління аудиту
Протягом півріччя
  За результатами проведених перевірок встановлено 21 випадок роздрібної торгівлі тютюновими виробами за цінами, вищими встановлених максимальних роздрібних цін, застосовано фінансових санкцій на суму 257,5  тис. гривень

3.2.
Здійснення контролю за своєчасністю перерахування платежів до бюджету суб’єктами господарювання для отримання ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами
Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів
Протягом півріччя
  Упродовж першого півріччя 2019 року суб’єктами господарювання перераховано до бюджету         6127,2 тис.грн. за отримані (продовжені) ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами
3.3.
Видача суб’єктам господарювання ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами
Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів
Протягом півріччя
  Упродовж першого півріччя 2019 року видано 2448 ліцензій, зокрема 1436 – на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями; 1012 – на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами
3.4.
Формування та ведення Єдиного ліцензійного реєстру виданих, переоформлених, анульованих та призупинених ліцензій, дублікатів ліцензій, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, роздрібну торгівлю алкогольними напоями і тютюновими виробами
Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів
Протягом півріччя
Станом на 01.07.2019 роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами в області здійснюють 2143 СГ, з них: юридичних осіб – 144; фізичних осіб – 1999. 
Кількість діючих ліцензій склала 4618, з них: 
- на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями – 2595, - на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами – 2023.
Кількість виданих ліцензій у січні-червні 2019 році склала 2448, зокрема: - на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями – 1436, - на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами – 1012.
Упродовж січня-червня 2019 року анульовано 390 ліцензій, з них:
- на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями – 220, в т.ч. у зв’язку із встановленням факту продажу неповнолітнім – 8;
- на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами – 170, в т.ч. у зв’язку із встановленням факту продажу неповнолітнім – 6.
У січні-червні 2019 році у зв’язку з відсутністю чергового квартального платежу призупинено дію 61 ліцензій,  з них:
- на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями – 43;
- на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами – 18
3.5.
Проведення перевірок на акцизних складах підприємств
Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів
Протягом півріччя
Проведено 20 перевірок на акцизних складах підприємств
3.6.
Організація роботи з електронного адміністрування реалізації пального


Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів
Протягом півріччя
За січень-червень 2019 року до СГ, які здійснюють діяльність в сфері реалізації пального застосовано 89,8 тис. грн. штрафних санкцій за порушення граничних термінів реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування до акцизних накладних в ЄРАН (58 ППР на 71,1 тис.грн.), несплати узгодженої суми грошового зобов’язання (5 ППР на 16,3 тис. грн.) та неподання/несвоєчасне подання декларацій акцизного податку (2 ППР на   1,2 тис. грн.)  та 1 ППР на 1,2 тис. грн. за відсутність реєстрації платником акцизного податку

Розділ 4. Організація роботи щодо боротьби з правопорушеннями у сфері оподаткування, митній і бюджетній сферах, правопорушеннями, пов’язаними з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом

4.1.
Вжиття дієвих заходів із виявлення і припинення фактів незаконного відшкодування ПДВ, штучного формування податкового кредиту, мінімізації податкових зобов’язань
Оперативне управління 
Протягом півріччя
 Протягом першого півріччя 2019 року працівниками оперативного управління ГУ ДФС виявлено 1 факт необґрунтованої заявки на відшкодування ПДВ на суму 497,3 тис. гривень.
4.2.
Проведення оперативно-розшукових заходів з метою викриття економічних злочинів, ліквідації незаконної діяльності, що проводиться особами, які посягають на фінансові інтереси держави
Оперативне управління 
Протягом півріччя
Протягом січня-червня 2019 року  в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за оперативними матеріалами обліковано 37 кримінальних правопорушень, з них за тяжкі та особливо-тяжкі злочини – 11. Забезпечено надходження коштів у  закінчених кримінальних  провадженнях  на суму    3,7 млн. гривень
4.3.
Протидія незаконному ввезенню та обігу на внутрішньому ринку підакцизних товарів, вилучення їх з незаконного обігу
Оперативне управління 
Протягом півріччя
Працівниками оперативного управління ГУ ДФС в рамках проведення операції «Акциз-2019» з незаконного обігу було вилучено товарів на суму –  23,0 млн. грн., з них підакцизних товарів на суму 22,5 млн.грн., (з них  при незаконному переміщенні через державний кордон України – 8,0 млн.гривень):
-  тютюнових виробів – 281768 пачок на суму –      12,4 млн. грн.;  	
-  спирту – 3052 дал. на суму – 6,3 млн. грн.;
- 	лікеро-горілчані вироби – 200,8 дал. на суму – 399,9 тис. грн.;
-  автомобілі  (11 штук) та інше приладдя  на суму – 3,3 млн. гривень.
З них, в рамках :
	кримінального провадження на загальну суму 22,5 млн.грн.;

адміністративних проваджень на загальну суму 0,5 млн.гривень.
Припинено діяльність «підпільного» цеху з виробництва фальсифікованих лікеро – горілчаних виробів
4.4.
Відпрацювання підприємств реального сектору економіки, що використовують суб’єкти господарювання з ознаками фіктивності та конвертаційні центри з метою забезпечення повноти сплати податків до бюджету
Оперативне управління
Протягом півріччя
Працівниками оперативного управління ГУ ДФС викрито 4 СГ з ознаками «фіктивності», по 3 з яких внесено відомості до АІС «СФП» (по 1 ФСГД внесено відомості до ЄРДР за ст. 205 ККУ)

4.5.
Вжиття дієвих заходів із виявлення і припинення фактів порушень митного та податкового законодавства підприємствами-імпортерами та мінімізації ними податкових зобов’язань
Оперативне управління
Протягом півріччя
Працівниками оперативного управління ГУ ДФС до Чернівецької митниці ДФС направлено 45 орієнтувань. За наданими орієнтуваннями складено 2 протоколи про порушення митних правил за         ст.  472 та ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, з незаконного обігу вилучено товарно-матеріальні цінності на суму 6,1 млн.грн. (тютюнові вироби, які переміщувались через митний кордон України з приховуванням від митного оформлення).  Крім цього, за результатами розгляду направлених орієнтувань до Чернівецької митниці ДФС та проведених оглядів вантажів, митну вартість товарів було скориговано, при цьому сума додатково нарахованих сум митних платежів від коригування складає  13,0 млн. гривень. 
В ході проведення операції «Рубіж» протягом півріччя до ЄРДР внесено інформацію про вчинення 12 кримінальних правопорушень, з них 6 кримінальних правопорушень за ст. 212 КК України, 5 КП – за ст. 204 КК України. В ході проведення операції відшкодовано завданих державі збитків в сумі 1,9 млн. гривень. Повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень 4 особам, 4 кримінальні провадження направлено до суду. По кримінальних провадженнях за ст. 204 КК України з незаконного обігу вилучено товарів на суму 16,7 млн. грн., накладено арешт на транспортні засоби якими здійснювалось транспортування підакцизних товарів на суму 2,5 млн. гривень.
В той же час в рамках розслідування кримінального провадження, за фактом припинення ЦММП, в ході проведення операції «Рубіж», 30.01.2019 року  прокуратурою Чернівецької області, за матеріалами ВВКПМС, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, що кваліфікується за ч.1 ст. 212 КК України.
Прокуратурою Чернівецької області 31.01.2018,  на підставі ст. 44 КК України та відповідно до ч.4 ст.212 Кримінального кодексу України, кримінальне провадження направлено до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, у зв’язку з повним відшкодуванням завданих державі збитків на суму 1,0 млн. гривень
4.6.
Проведення комплексу заходів, направлених на викриття правопорушень у сфері розкрадання державних коштів та їх легалізації, забезпечення здійснення оперативного супроводження кримінальних проваджень та відшкодування збитків, завданих державі
Оперативне управління
Протягом півріччя
Протягом півріччя працівниками оперативного управління ГУ ДФС встановлено 2 порушення за фактами отримання бюджетних коштів. В результаті до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 2 кримінальних провадження, з них:
1 – за ст. 212 ККУ, а саме ч. 2 ст. 212 КК України у відношенні службових осіб, які шляхом відображення по бухгалтерському та податковому обліках придбання будівельних матеріалів, робіт (послуг) від СГ з ознаками «фіктивності» та транзитних, безпідставно сформували податковий кредит з податку на додану вартість та витрати підприємства за 2017-2018 роки на загальну суму понад 3,5 млн. гривень;
1 – за ст. 364 ККУ, а саме ч. 2 ст. 364 КК України стосовно службових осіб, які зловживаючи своїм службовим становищем, вступивши у злочинну змову, внесли завідомо неправдиві відомості у офіційні документи - акти виконаних робіт, та у 2018 році сформували фіктивний податковий кредит з ПДВ і витрати від «ризикового» суб’єкта господарювання.
В даний час продовжуються заходи по відпрацюванню учасників та переможців тендерних закупівель на предмет виявлення порушень кримінального спрямування.
Крім того 27.06.2019 року прокуратурою Чернівецької області до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, що кваліфікується за ч. 3 ст. 209 КК України за фактом легалізації (відмивання) грошових коштів СГ, який через розгалужену торгівельну мережу здійснює продаж сантехніки, перебуваючи при цьому на спрощеній системі оподаткування – платник єдиного податку другої групи
4.7.
Здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, підслідних слідчим підрозділам фінансових розслідувань органів ДФС, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та забезпечення відшкодування державі збитків, завданих кримінальними правопорушеннями. Виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень та вжиття заходів щодо їх усунення

Слідче управління фінансових розслідувань
Протягом півріччя
Упродовж січня - червня 2019 в провадженні слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС перебувало 141 кримінальне провадження.
Слідчими слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС внесено до ЄРДР та розпочато 45 кримінальних проваджень.
48 кримінальних проваджень надійшло з прокуратури області для проведення досудового слідства.
Про тяжкі злочини розпочато 15 кримінальних проваджень. 
Слідчим управлінням фінансових розслідувань  ГУ ДФС у січні – червні 2019 закінчено досудове розслідування по 29 кримінальних провадженнях. З них: 
- 11 направлено до суду з обвинувальним актом;
- 5 з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ч.1 ст. 212 КК України;
- 13 закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України;
Про тяжкі злочини закінчено 3 кримінальні провадження.  
Упродовж січня – червня 2019 до суду направлено одне кримінальне провадження за злочинами вчиненими у складі організованої групи.
Станом на 30.06.2019 встановлені збитки у закінчених провадженнях складають 5377 тис. грн., які відшкодовано на 68 відсотків
4.8.
Виявлення системних причин та умов, що сприяли вчиненню кримінальних та інших правопорушень у сфері оподаткування, митній та бюджетній сферах, вжиття заходів щодо їх усунення

Відділ боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
Протягом півріччя
У першому півріччі 2019 року   до оперативних та слідчих підрозділів ГУ ДФС передано 2 матеріали досліджень, за якими обліковано 2 кримінальних правопорушення,  пов’язані з освоєнням бюджетних коштів. З метою виявлення та упередження  вчинення кримінальних правопорушень у бюджетній сфері постійно проводилось відпрацювання інформації про переможців тендерних торгів у сфері державних закупівель 
4.9.
Здійснення заходів щодо виявлення резонансних злочинів у сфері державних закупівель та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом

Відділ боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
Протягом півріччя
Протягом першого півріччя 2019 року складено та передано  до оперативних та слідчих підрозділів    ГУ ДФС 9 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, з них  в розрізі встановлених ознак злочинів:
- за ст. 209 ККУ – 3 матеріали дослідження на суму  40285 тис. грн.,
- за ст. 191, 212,  364, 366  ККУ – 13 матеріалів дослідження на суму  81281тис. гривень
4.10.
Вжиття заходів, спрямованих на виявлення фактів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом  
Відділ боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
Протягом півріччя
У першому півріччі 2019 року за результатами складених та переданих  матеріалів слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС обліковано  8 кримінальних правопорушень, з них за ст.191 ККУ – 1; за ст. 209 ККУ –1; за ст. 212 ККУ – 5; за ст.364 ККУ – 1.
1 матеріал дослідження з ознаками злочинів приєднано до матеріалів кримінальних проваджень
4.11.
Вжиття заходів щодо виявлення, аналізу, організації та проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом або з фінансуванням тероризму

Відділ боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
Протягом півріччя
За результатами проведених перевірок  виявлено 53 фінансових операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї  масового знищення на загальну суму 149,2 млн.грн. та складено 1 матеріал дослідження, який передано до слідчого управління фінансових розслідувань у області


Розділ 5. Впровадження та розвиток електронних сервісів для суб’єктів господарювання. Організація роботи з платниками податків, громадськістю та засобами масової інформації

5.1.
Впровадження кращих зразків сучасного обслуговування платників податків, зокрема розвиток електронних сервісів, зменшення витрат часу на адміністрування податків, зборів платежів за рахунок електронізації процесів 
Відділ обслуговування платників, управління інформаційних технологій
Протягом півріччя
Для якісного обслуговування платників податків та забезпечення умов для швидкого та комфортного процесу адміністрування податків на офіційному веб-порталі ДФС запроваджено цілу низку безкоштовних електронних сервісів. Електронні сервіси надають можливість платникам економити свій час, отримувати необхідну послугу, довідку чи інформацію, не відвідуючи органи ДФС
5.2.
Забезпечення  реєстрації та повноти обліку платників податків та платників єдиного внеску
Відділ обслуговування платників
Протягом півріччя
Станом на 01.07.2019 в ГУ ДФС перебуває на податковому обліку платників податків:
16911 юридичних осіб та 44865 фізичних осіб – підприємців та 558 фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність  (всього 62344 СГД); 84800 страхувальників, з яких 16874 юридичних осіб та 67926 фізичних осіб
5.3.
Реєстрація та облік реєстраторів розрахункових операцій, книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок
Відділ обслуговування платників
Протягом півріччя
Станом на 01.07.2019 в ГУ ДФС зареєстровано 4608 реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та 6041 книг обліку розрахункових операцій на господарський об’єкт (КОРО на ГО), з них протягом січня-червня 2019 зареєстровано 662 РРО та 610 КОРО на ГО; знято з реєстрації 601 РРО та 1949 КОРО на ГО
5.4.
Приймання та обробка звітності платників податків та її опрацювання 
Відділ обслуговування платників, управління інформаційних технологій, управління (на правах відокремлених підрозділів)
Протягом півріччя
За січень-червень 2019 року СГД подали більше 291 тис.  звітів, з них в електронному вигляді – 179 тис. (засобами e-mail – 138 тис., електронний кабінет – 41 тис.). В т.ч. подано більше 69 тис. звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску подали до фіскальних органів, в тому числі в електронному вигляді – 59 тис. (засобами e-mail –    47 тис., електронний кабінет – 12 тисяч)
5.5.
Забезпечення контролю за формуванням, веденням та достовірністю даних Реєстру платників податку на додану вартість та інших реєстрів 

Відділ обслуговування платників, управління податків і зборів з юридичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб, управління інформаційних технологій 
Протягом півріччя
Станом на 01.07.2019 в ГУ ДФС до реєстру платників ПДВ включено 2325 платників, з них 2046 – юридичних осіб, 279 – фізичних осіб-підприємців (далі - ФОП). За січень-червень 2019 року зареєстровано 134 платника ПДВ (113 - юридичних осіб, 21-ФОП), анульовано – 148 (124-юридичні особи, 24-ФОП).
Щоденно здійснювався моніторинг реєстру платників ПДВ, в т.ч. щодо наявності причин анулювання реєстрації ПДВ.    
За січень-червень 2019 прийнято 102 рішення щодо анулювання реєстрації платника ПДВ (99-юридичних осіб, 3-ФОП).
Здійснювався контроль за формуванням та достовірністю ведення Реєстру платників єдиного податку ІІІ групи юридичних осіб та Реєстру неприбуткових установ та організацій. 
Станом на 01.07.2019 року у Реєстрі платників єдиного податку юридичних осіб ІІІ групи перебуває 2723 СГ та у Реєстрі неприбуткових установ та організацій - 5326 СГ
5.6.
Забезпечення якісного та своєчасного надання адміністративних послуг та інших сервісів платникам податків у центрах обслуговування платників 
Відділ обслуговування платників, структурні підрозділи
Протягом півріччя
Відповідно до Тимчасового переліку адміністративних послуг, що надаються ДФС та її територіальними органами, затвердженого наказом ДФС відповідно до ст. 8 Закону України «Про адміністративні послуги», у ЦОП області у січні-червні 2019 року надано 50187 адміністративних послуг платникам податків
5.7.
Організація та проведення особистого прийому громадян посадовими особами ГУ ДФС
Відділ обслуговування платників, структурні підрозділи
Протягом півріччя
За січень-червень 2019 року здійснено 36 особистих прийоми громадян, в т.ч. начальником   ГУ ДФС – 12, заступниками начальника ГУ ДФС – 10, іншими посадовими особами – 14
5.8
Забезпечення кваліфікованого і своєчасного розгляду звернень громадян відповідно до вимог Закону України „Про звернення громадян” 
Відділ обслуговування платників
Протягом півріччя
За січень-червень 2019 надійшло та розглянуто  135 письмових звернень громадян, в т.ч.: заяв – 132 (98 відс.); скарг – 3 (2 відсотки)
5.9.
Забезпечення своєчасного розгляду та надання відповідей на запити на інформацію відповідно до вимог Закону України „Про доступ до публічної інформації”
Відділ обслуговування платників,  структурні підрозділи
Протягом півріччя
За січень-червень 2019 року надійшло 50 запитів на інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», з них за результатами розгляду перенаправлено за належністю – 3, повністю задоволено – 44, відмовлено – 3
5.10.
Забезпечення оперативного розгляду звернень громадян, що надходять з державної установи «Урядовий контактний центр»
Відділ обслуговування платників,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Забезпечено оперативний розгляд 72 звернень громадян, що надійшли з державної установи «Урядовий контактний центр»
5.11.
Забезпечення якісного та своєчасного розгляду інформації, що надходить на сервіс «Пульс»
Відділ обслуговування платників, структурні підрозділи
Протягом півріччя
За січень-червень 2019 на антикорупційний сервіс «Пульс»  надійшло 7 звернень (щодо роботи органів ДФС та перевірки СГ). Розглянуто своєчасно, надано відповідь
5.12.
Організація та проведення публічного інформування платників податків та проведення роз’яснювальної роботи на суб-сайті ГУ ДФС у Чернівецькій області офіційного веб-порталу ДФС та ЗМІ щодо порядку застосування положень Податкового кодексу України, законодавства з питань сплати єдиного внеску та інших нормативно-правових актів з питань оподаткування, інших ініціатив, спрямованих на покращення умов діяльності бізнесу та необхідності переваг сплати податків
Сектор комунікацій,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
За звітний період фахівцями ГУ ДФС підготовлено 346 матеріалів з питань застосування податкового, митного законодавства та єдиного внеску, які розміщені у засобах комунікації.
З метою інформування громадськості, впродовж січня - червня 2019 року на офіційному порталі «Територіальні органи ДФС у Чернівецькій області» розміщено 653 матеріали.
За звітний період фахівцями органів ДФС для інформаційно-комунікаційного супроводження взаємодії із засобами масової інформації вжито наступних заходів: самостійно підготовлено 346 матеріалів; у друкованих ЗМІ розміщено 165 матеріалів; на радіоканалах - 447; на телеканалах - 196; в Інтернет-ЗМІ  - 1886 
5.13.
Проведення за участі керівництва ГУ ДФС прес-конференцій, брифінгів, прямих телефонних „гарячих” ліній та інших публічних заходів із актуальних питань діяльності ГУ ДФС 
Сектор комунікацій,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Упродовж першого півріччя 2019 року  за безпосередньою участю керівництва організовано та проведено 2 прес конференції та 6 брифінгів; 40  сеансів телефонного зв’язку «гаряча лінія»; 36  інтерв’ю та коментарів; 24  засідання «круглого столу»; 3  «он-лайн» конференції (семінари)
5.14.
Проведення зустрічей з громадськістю, засідань робочих груп з актуальних питань оподаткування та діяльності ГУ ДФС за участі керівництва ГУ ДФС 
Сектор комунікацій,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
У звітному періоді організовано та проведено 59 зборів, зустрічей з громадськістю.
Проведено 13 заходів з майбутніми платниками податків, зборів, платежів
5.15.
Участь у проведенні засідань громадської ради при ГУ ДФС із залученням засобів масової інформації
Сектор комунікацій,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
У звітному періоді проведено 1 засідання Громадської ради при ГУ ДФС.
Матеріали про проведення даних зустрічей опубліковані на офіційному порталі «Територіальні органи ДФС у Чернівецькій області»

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

6.1.
Забезпечення ефективної взаємодії з Чернівецькою митницею ДФС, іншими територіальним органами ДФС, у т.ч. з питань обміну інформацією, виявлення та відпрацювання ризикових суб'єктів господарювання, проведення відповідної аналітичної роботи тощо
Структурні підрозділи 
Протягом півріччя
 Забезпечено ефективну взаємодію з Чернівецькою митницею ДФС, територіальними органами ДФС у інших регіонах, у т.ч. з питань обміну інформацією, виявлення та відпрацювання ризикових СГ, проведення відповідної аналітичної роботи тощо. Після надходження запитів проводилось опрацювання відомостей про реєстраційні/облікові дані  платників, які змінили місце обліку  на ГУ ДФС з інших регіонів України. Також аналізувалися  листи – застереження про  виявлення та руйнування схем ухилення від оподаткування від інших ГУ ДФС  щодо наявності СГ і пов’язаних осіб у даних схемах. Опрацьовані матеріали направлялися відповідним структурним підрозділам ГУ ДФС
6.2.
Забезпечення організації взаємодії з Чернівецькою обласною державною адміністрацією, фінансовими органами, органами Державної казначейської служби, органами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, статистики, Державної фінансової інспекції, іншими органами та органами місцевого самоврядування області
Структурні підрозділи
Протягом півріччя
Забезпечено ефективну взаємодію з Чернівецькою обласною державною адміністрацією (далі - ОДА), фінансовими органами, органами Державної казначейської служби, органами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, статистики, Державної фінансової інспекції, іншими органами та органами місцевого самоврядування області у т.ч. з питань обміну інформацією, проведення відповідної аналітичної роботи тощо.
Упродовж півріччя керівництво ГУ ДФС щотижнево брало участь в апаратних нарадах за участі голови ОДА. 
Представники ГУ ДФС брали участь у нарадах, які проводив Департамент фінансів ОДА з питань виконання доходної частини місцевих бюджетів області, у роботі Комісії з питань мобілізації платежів до державного та місцевих бюджетів на території області при ОДА, на які готувались відповідні аналітичні матеріали. 
Також, здійснювалась підготовка та узагальнення матеріалів для участі керівництва та фахівців ГУ ДФС у роботі виїзних засідань комісії на території окремих районів та сільських рад області
6.3.
Забезпечення здійснення спільних дій з органами місцевого самоврядування стосовно проведення індивідуальної роботи з керівниками підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності), спрямованої на погашення заборгованості з виплати заробітної плати та підвищення рівня виплати заробітної плати, а також сплати, відповідно,  належних сум податку на доходи фізичних осіб
Управління податків і зборів з фізичних осіб,
управління (на правах відокремлених підрозділів)
Протягом півріччя
Працівниками ГУ ДФС постійно проводилась робота з суб’єктами господарювання щодо ліквідації заборгованості по заробітній платі, підвищення рівня заробітної плати та відповідного перерахування ПДФО.
 В першому півріччі 2019 в результаті проведених співбесід 334 підприємства підвищили рівень виплат, в результаті надійшло додатково до бюджету ПДФО від підприємств в сумі 370,3 тис. грн. та єдиного внеску в сумі 494,8 тис.гривень

6.4.
Підготовка аналітичних матеріалів та проблемних питань, які потребують вирішення на рівні місцевих органів виконавчої влади на нарадах Чернівецької обласної державної адміністрації
Управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем,
управління організації роботи, структурні підрозділи 
Протягом півріччя
Упродовж першого півріччя 2019 року готувалися аналітичні матеріали з питань виконання індикативних показників та планових показників доходів місцевих бюджетів для участі керівництва ГУ ДФС у засіданнях колегій, апаратних та розширених нарад ОДА
6.5.
Взаємодія із органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, організаціями та установами з питань передачі в оренду нерухомого майна 
Відділ матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури 
Протягом півріччя
ГУ ДФС проведено  процедури передачі в оренду державного нерухомого майна, яке тимчасово не використовується для потреб ГУ ДФС

6.6.
Забезпечення міжнародного співробітництва під час кримінального провадження та взаємодія із правоохоронними органами України, інших країн
Слідче управління фінансових розслідувань,
оперативне управління
Протягом півріччя
Протягом січня - червня 2019 року слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС отримано 2 доручення по міжнародному співробітництву, з яких одне виконано, а одне перебуває на стадії виконання

6.7.
Забезпечення представлення інтересів ДФС у заходах міжнародного характеру за дорученням керівництва ДФС
Структурні підрозділи 
Протягом півріччя
  Заходи міжнародного характеру за дорученням керівництва ДФС не проводилися




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

7.1.
Підготовка звітів про виконання плану роботи на друге півріччя 2018 року  та 2018 рік, направлення їх до ДФС у встановленому порядку Розробка та подання на затвердження до ДФС у встановленому порядку плану роботи ГУ ДФС на друге півріччя 2019 року  
Управління організації роботи, структурні підрозділи
Січень,
Червень
Підготовлено звіти про виконання планів роботи ГУ ДФС на друге півріччя 2018 року, 2018 рік, направлено до ДФС у встановленому порядку та розміщено на субсайті територіальних органів ДФС у Чернівецькій області офіційного веб-порталу ДФС.
Розроблено та подано на затвердження до ДФС у встановленому порядку план роботи ГУ ДФС на друге півріччя 2019 року 

7.2.
Оптимізація штатної чисельності. Внесення пропозицій керівництву ГУ ДФС щодо змін до організаційної структури та штатного розпису ГУ ДФС, надання їх до ДФС на погодження та затвердження в установленому порядку
Управління організації роботи, управління  фінансування, бухгалтерського обліку та звітності  
Протягом півріччя
Організаційна структура ГУ ДФС на 2019 рік та Штатний розпис ГУ ДФС на 2019 рік введені в дію наказами ГУ ДФС.  
  Протягом першого півріччя 2019 року до Організаційної структури та Штатного розпису ГУ ДФС зміни не вносились

7.3.
Організаційне забезпечення проведення засідань колегії ГУ ДФС, апаратних нарад, нарад, заслуховувань тощо. Підготовка відповідних інформаційно-аналітичних матеріалів.
За результатами проведення підготовка рішень колегії (проектів наказів), складання протоколів та здійснення контролю за їх виконанням
Управління організації роботи, структурні підрозділи 
Протягом півріччя
У першому півріччі 2019 року в ГУ ДФС проведено 4 розширених апаратних наради, 2 наради за участі керівництва ГУ ДФС, за результатами яких складено відповідну кількість протоколів, видано відповідні доручення, які доведено до структурних підрозділів ГУ ДФС та управлінь (на правах відокремлених підрозділів) до виконання, та здійснено контроль за їх виконанням.
 Готувалися відповідні інформаційно-аналітичні матеріали керівництву ГУ ДФС тощо
7.4.
Здійснення системного автоматизованого контролю за виконанням структурними підрозділами ГУ ДФС доручень органів вищого рівня, завдань до іншої вхідної кореспонденції, наказів, розпоряджень ДФС, ГУ ДФС, доручень Голови ДФС та ГУ ДФС, протокольних доручень, наданих на апаратних нарадах та засіданнях Колегії ДФС, колегії ГУ ДФС тощо 
Управління організації роботи,  структурні підрозділи
Протягом півріччя
У першому півріччі 2019 року на контролі знаходилось 3814 контрольних завдань (в т.ч. 3395 завдань – зовнішніх та  419 – власних завдань), які виконано в повному обсязі та знято з контролю

7.5.
Забезпечення контролю за своєчасним та якісним розглядом звернень і запитів народних депутатів України, громадян та підготовкою відповідей на них
Відділ обслуговування платників, структурні підрозділи
Протягом півріччя
За січень-червень 2019 надійшло 7 звернень депутатів України (за відповідний період минулого року – 3), в т.ч. 5 – народних депутатів України. Звернення своєчасно розглянуті та надано відповіді
7.6.
Здійснення системної оцінки рівня виконавської дисципліни в ГУ ДФС та підготовка аналітичної інформації керівництву ГУ ДФС з відповідними пропозиціями щодо покращення цієї роботи





Управління організації роботи
Протягом півріччя
Відповідно до Порядку здійснення системної оцінки рівня виконавської дисципліни у структурних підрозділах ГУ ДФС при виконанні контрольних завдань, визначених дорученнями органів вищого рівня та власними рішеннями, затвердженого наказом ГУ ДФС від 26.06.2015 №217 (зі змінами), щомісячно проводився аналіз стану виконавської дисципліни у структурних підрозділах ГУ ДФС при виконанні контрольних завдань визначених дорученнями органів вищого рівня та власними рішеннями, за результатами якого керівництву       ГУ ДФС надавалась інформація 
7.7.
Організація та забезпечення контролю за усуненням недоліків та порушень, виявлених внутрішніми аудитами та перевірками
Управління організації роботи, структурні підрозділи
Протягом півріччя
Здійснено 12 моніторингів щодо усунення структурними підрозділами ГУ ДФС недоліків та порушень, виявлених внутрішніми аудитами та перевірками, в т.ч. на виконання завдань ДФС. За результатами до 1 посадової особи застосовано інших заходів впливу
7.8.
Проведення тематичних перевірок в структурних підрозділах ГУ ДФС 
Управління організації роботи, структурні підрозділи
Протягом півріччя
Працівниками сектору внутрішнього моніторингу управління організації роботи проведено/взято участь у проведенні 5 тематичних внутрішніх перевірок структурних підрозділів ГУ ДФС. 
Також, взято участь у службовому розслідуванні за результатами проведеної перевірки Управлінням служби безпеки України в Чернівецькій області
За результатами притягнуто до дисциплінарної відповідальності 6 посадових осіб ГУ ДФС

Розділ 8. Організація правової роботи

8.1.
Забезпечення представництва інтересів ГУ ДФС в судах, інших органах державної влади, в установах, організаціях та на підприємствах усіх форм власності при вирішенні спорів та розгляді питань правового характеру
Юридичне управління
Протягом півріччя
Працівниками юридичного управління постійно здійснювалось представництво інтересів ГУ ДФС у всіх судових інстанціях. По мірі необхідності здійснювались службові відрядження у інші міста      (м. Вінниця, м. Львів, м. Київ) для участі у судових засіданнях
8.2.
Організація та ведення позовної роботи, спрямованої на забезпечення надходження платежів до бюджетів та державних цільових фондів
Юридичне управління
Протягом півріччя
За січень-червень 2019 року за результатами супроводження юридичним управлінням судових справ щодо стягнення податкового боргу було  прийнято рішень на користь ГУ ДФС по 47 справах  на суму  44,2 млн. гривень
8.3.
Організація роботи щодо забезпечення функціонування процедур досудового врегулювання спорів з платниками податків
Юридичне управління
Протягом півріччя
За перше півріччя 2019 року юридичним управлінням для забезпечення функціонування процедур досудового врегулювання спорів з платниками податків Чернівецької області, якими в поданих 74 скаргах оскаржено 104 ППР на суму 40882,7 тис. грн., надано ДФС матеріали по 33 перевірках СГ та 24 обґрунтованих висновки по суті порушених платниками податків у скаргах питань
8.4.
Проведення перевірки на відповідність вимогам чинного законодавства проектів розпорядчих документів, розроблених структурними підрозділами ГУ ДФС 
Юридичне управління
Протягом півріччя
Проводились перевірки на відповідність вимогам чинного законодавства проектів розпорядчих документів, розроблених структурними підрозділами ГУ ДФС
8.5.
Узагальнення інформації щодо розгляду резонансних справ, які розглядаються за участю ГУ ДФС, та надсилання відповідної інформації до ДФС
Юридичне управління
Протягом півріччя
Впродовж півріччя постійно  узагальнювалась інформація щодо резонансних справ, які розглядались за участю ГУ ДФС.
Інформація щодо зазначених судових справ доводилась до відома  ДФС



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

9.1.
Виконання комплексу робіт щодо здійснення добору кадрів. Організація роботи конкурсної комісії і проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад державних службовців, вивчення та аналіз документів кандидатів на вакантні посади
Відділ по роботі з персоналом
Протягом півріччя
Відділом по роботі з персоналом забезпечено виконання комплексу робіт щодо призначення, переміщення та  звільнення працівників ГУ ДФС.
 Всього, з метою організації добору кадрів, протягом півріччя проведено 2 конкурси на заміщення вакантних посад. За результатами конкурсів на зайняття вакантних посад призначено 19 осіб. Також проведено комплекс заходів щодо розподілу 9 молодих фахівців для подальшої роботи в ГУ ДФС.
Протягом першого півріччя 2019 року  ГУ ДФС видано 151 наказ щодо призначення, переміщення та звільнення працівників
9.2.
Організація проведення, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад в ГУ ДФС

Відділ по роботі з персоналом, 
сектор з питань запобігання та виявлення корупції
Протягом півріччя
Відповідно до ст. 56 ЗУ «Про запобігання корупції» спеціальна перевірка проводилася стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища. 
Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади» організовано проведення перевірок відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України  «Про очищення влади», згідно з Порядком проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563. 
Так, протягом січня-червня 2019 організовано проведення перевірок щодо 19 новоприйнятих працівників ГУ ДФС, за результатами яких не встановлено заборон,  визначених частиною третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»
9.3.
Організація роботи щодо підвищення кваліфікації та професійного рівня працівників ГУ ДФС у закладах післядипломної освіти та Національній академії державного управління при Президентові України, інших навчальних закладах
Відділ по роботі з персоналом, структурні підрозділи
Протягом півріччя
Протягом першого півріччя 2019 року 30 працівників ГУ ДФС здійснили  підвищення кваліфікації у підвідомчих закладах післядипломної освіти
9.4.
Організація проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців
Відділ по роботі з персоналом, структурні підрозділи
Протягом півріччя
  Відповідно до наказу ДФС від 02.04.2015 №236 «Про затвердження Положення про систему підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб органів ДФС», з метою забезпечення належного рівня професійної підготовки посадових осіб структурних підрозділів в період з 13.06.2019 по 20.06.2019 року проведено диференційовані  заліки в рамках професійного навчання без відриву від роботи у формі співбесід
9.5.
Ïðîâåäåííÿ ïðîô³ëàêòè÷íî¿ òà ðîç’ÿñíþâàëüíî¿ ðîáîòè ñåðåä ïðàö³âíèê³â ÃÓ ÄÔÑ ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³éíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, çàáåçïå÷åííÿ äîòðèìàííÿ âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿» 
Âæèòòÿ çàõîä³â ùîäî íåóõèëüíîãî äîòðèìàííÿ ïðàö³âíèêàìè Ïðàâèë åòè÷íî¿ ïîâåä³íêè òà çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿ â îðãàíàõ ÄÔÑ, çàòâåðäæåíèõ íàêàçîì ÄÔÑ â³ä 01.12.2016 ¹979 (ç³ çì³íàìè)
Â³ää³ë ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ òà âèÿâëåííÿ êîðóïö³¿, â³ää³ë ïî ðîáîò³ ç ïåðñîíàëîì, ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè
Ïðîòÿãîì ï³âð³÷÷ÿ
Ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ, âèÿâëåííÿ òà ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿, à òàêîæ ïîðÿäêó, ñâîº÷àñíîñò³ òà ïîâíîòè ïîäà÷³ äåêëàðàö³¿ ïðî ìàéíî, äîõîäè, âèòðàòè òà çîáîâ’ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó îñîáàìè, óïîâíîâàæåíèìè íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè, âïðîäîâæ ï³âð³÷÷ÿ ïðîâîäèëàñü ïðîô³ëàêòè÷íà òà ðîç’ÿñíþâàëüíà  ðîáîòà ñåðåä ïðàö³âíèê³â ÃÓ ÄÔÑ. 
Ó çâ³òíîìó ïåð³îä³ ç ïðàö³âíèêàìè ÃÓ ÄÔÑ ïðîâåäåíî 9 çàíÿòü â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíîãî ãðàô³êà.  
Íàêàçîì ÃÓ ÄÔÑ â³ä 22.04.2019 ¹295 ïðèçíà÷åíî ñïåö³àëüíî óïîâíîâàæåíó îñîáó ç ïèòàíü åòè÷íî¿ ïîâåä³íêè, íà ÿêó ïîêëàäåíî îáîâ’ÿçêè ç íàäàííÿ ðîç’ÿñíåíü ³ ïðîâåäåííÿ íàâ÷àííÿ ùîäî çàñòîñóâàííÿ Ïðàâèë åòè÷íî¿ ïîâåä³íêè â îðãàíàõ ÄÔÑ (äàë³ – Ïðàâèëà). Íàâ÷àííÿ ïðîâåäåíî 23.04.2019.
Òàêîæ, ó ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ëàõ ÃÓ ÄÔÑ ïðîâåäåíî íàðàäè - íàâ÷àííÿ ïî âèâ÷åííþ âèìîã Ïðàâèë ç³ ñêëàäàííÿì â³äîìîñòåé ç îñîáèñòèìè ï³äïèñàìè ïðàö³âíèê³â.
Â³ää³ëîì ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ òà âèÿâëåííÿ êîðóïö³¿ ðîçðîáëåíî ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ â ðàìêàõ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿», â³äïîâ³äàëüí³ñòü òà âçàºìîä³þ ç ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè (ñëóæáîâà çàïèñêà â³ä 11.03.2019 ¹17/âí/24-13-25), ÿê³ äîâåäåíî äî ïðàö³âíèê³â ÃÓ ÄÔÑ ï³ä îñîáèñòèé ï³äïèñ 
9.6.
Çä³éñíåííÿ ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ðîáîòè ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ âèìîã àíòèêîðóïö³éíîãî çàêîíîäàâñòâà ñåðåä ïðàö³âíèê³â ÃÓ ÄÔÑ 
Â³ää³ë ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ òà âèÿâëåííÿ êîðóïö³¿
Ïðîòÿãîì ï³âð³÷÷ÿ
Ïðîòÿãîì ïåðøîãî ï³âð³÷÷ÿ 2019 ðîêó, â³äïîâ³äíî çàòâåðäæåíîãî ãðàô³êà, ïðîâîäèëèñü  íàâ÷àííÿ ñåðåä ïðàö³âíèê³â ÃÓ ÄÔÑ ùîäî âèâ÷åííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿».
Íà âèêîíàííÿ ïðîòîêîëüíèõ äîðó÷åíü â³ä 17.01.2019 òà 22.04.2019 êåð³âíèêàìè ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â áóëè ïðîâåäåí³ äîäàòêîâ³ âèâ÷åííÿ íîðì àíòèêîðóïö³éíîãî çàêîíîäàâñòâà ç ï³äëåãëèìè ïðàö³âíèêàìè
9.7.
Âæèòòÿ çàõîä³â ùîäî âèÿâëåííÿ êîíôë³êòó ³íòåðåñ³â òà ñïðèÿííÿ éîãî óñóíåííþ, çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì âèìîã çàêîíîäàâñòâà ùîäî âðåãóëþâàííÿ êîíôë³êòó ³íòåðåñ³â
Â³ää³ë ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ òà âèÿâëåííÿ êîðóïö³¿
Ïðîòÿãîì ï³âð³÷÷ÿ
Çà ïåð³îä ñ³÷åíü-÷åðâåíü 2019 ïðîâåäåíî 9 ³íäèâ³äóàëüíèõ áåñ³ä ïî çàïîá³ãàííþ òà âðåãóëþâàííþ êîíôë³êòó ³íòåðåñ³â, ïîë³òè÷íî¿ íåéòðàëüíîñò³ òà ñâîº÷àñíîñò³ ³ ïðàâèëüíîñò³ ïîäà÷³ äåêëàðàö³¿ ïðî ìàéíî, äîõîäè, âèòðàòè òà çîáîâ’ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó îñîáàìè, óïîâíîâàæåíèìè íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè çà 2018 ð³ê
9.8.
Çá³ð òà àíàë³ç ³íôîðìàö³¿ ïðî ôàêòè ïðàâîïîðóøåíü ó ñôåð³ ñëóæáîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, â÷èíåíèõ ïðàö³âíèêàìè ÃÓ ÄÔÑ, âèÿâëåííÿ ïðè÷èí òà óìîâ, ùî ¿ì ñïðèÿëè, âæèòòÿ çàõîä³â ùîäî ¿õ óñóíåííÿ, îáë³ê îñ³á, ïðèòÿãíóòèõ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà â÷èíåííÿ êîðóïö³éíèõ ïðàâîïîðóøåíü
Â³ää³ë ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ òà âèÿâëåííÿ êîðóïö³¿

Ïðîòÿãîì ï³âð³÷÷ÿ
Óïðîäîâæ ïåðøîãî ï³âð³÷÷ÿ 2019 ðîêó çä³éñíþâàâñÿ çá³ð òà àíàë³ç ³íôîðìàö³¿ ïðî ôàêòè ïðàâîïîðóøåíü ó ñôåð³ ñëóæáîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, â÷èíåíèõ ïðàö³âíèêàìè ÃÓ ÄÔÑ, âæèâàëèñü çàõîäè ùîäî ¿õ óñóíåííÿ, â³âñÿ îáë³ê îñ³á, ïðèòÿãíóòèõ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà â÷èíåííÿ êîðóïö³éíèõ ïðàâîïîðóøåíü

Ðîçä³ë 10. Îðãàí³çàö³ÿ ô³íàíñîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íèé ðîçâèòîê

10.1.
Çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîãî, ðåçóëüòàòèâíîãî ³ ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â

Óïðàâë³ííÿ ô³íàíñóâàííÿ, áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà çâ³òíîñò³
Ïðîòÿãîì ï³âð³÷÷ÿ
Ïðîô³íàíñîâàí³ êîøòè îñâîºí³ â³äïîâ³äíî äî êîøòîðèñíèõ ïðèçíà÷åíü òà ïëàíó àñèãíóâàíü íà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ 2019 ðîêó. Ïðîñòðî÷åíî¿  äåá³òîðñüêî¿ òà êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñòåé íå óòâîðåíî. Ðåçóëüòàòè â³äîáðàæåí³  ó ì³ñÿ÷íèõ òà êâàðòàëüíèõ çâ³òàõ, ïîãîäæåíèõ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â ×åðí³âåöüê³é îáëàñò³ òà íàäàí³ äî ÄÔÑ
10.2.
Îðãàí³çàö³ÿ ïëàíîâî-ô³íàíñîâî¿ ðîáîòè â ÃÓ ÄÔÑ, êîíòðîëþ çà âèêîðèñòàííÿì ô³íàíñîâèõ ³ ìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â, çàáåçïå÷åííÿ âåäåííÿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó
Óïðàâë³ííÿ ô³íàíñóâàííÿ, áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà çâ³òíîñò³
Ïðîòÿãîì ï³âð³÷÷ÿ
Ïëàíîâî-ô³íàíñîâà ðîáîòà òà áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê âåäóòüñÿ â àâòîìàòèçîâàíèõ ïðîãðàìàõ ÄÏÑ-ÏÐÎ öåíòðàë³çîâàíà, ÄÏÑ-Êîøòîðèñ ³ç  ôîðìóâàííÿì ìåìîð³àëüíèõ îðäåð³â òà çâ³òíîñò³, ùî çàáåçïå÷óº êîíòðîëü çà âèêîðèñòàííÿì ô³íàíñîâèõ ³ ìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â
10.3.
Çä³éñíåííÿ ïðîãíîçóâàííÿ òà ïëàíóâàííÿ âèäàòê³â íà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå çàáåçïå÷åííÿ ³ ðîçâèòîê ä³ÿëüíîñò³ ÃÓ ÄÔÑ 
Óïðàâë³ííÿ ô³íàíñóâàííÿ, áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà çâ³òíîñò³
Ïðîòÿãîì ï³âð³÷÷ÿ
Ïðîåêò êîøòîðèñó íà 2020 ð³ê ç ðîçðàõóíêàìè òà ïîÿñíþâàëüíîþ çàïèñêîþ íàäàíî äî ÄÔÑ ó çàçíà÷åí³ òåðì³íè ñóïðîâ³äíèì ëèñòîì ÃÓ ÄÔÑ  â³ä 26.04.2019 ¹2634/8/24-13-05-09 «Ïðî ôîðìóâàííÿ áþäæåòíîãî çàïèòó»
10.4.
Çä³éñíåííÿ çàõîä³â ùîäî ðîçâèòêó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè ÃÓ ÄÔÑ, ïîë³ïøåííÿ óìîâ ïðàö³ ïðàö³âíèê³â, çàáåçïå÷åííÿ é îñíàùåííÿ ñó÷àñíèìè ñèñòåìàìè çâ’ÿçêó, âñ³õ âèä³â ³íæåíåðíèõ êîìóí³êàö³é òîùî
Â³ää³ë ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè
Ïðîòÿãîì ï³âð³÷÷ÿ
Çä³éñíþâàëèñü çàõîäè ùîäî ðîçâèòêó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè ÃÓ ÄÔÑ òà ñòâîðåííÿ íàëåæíèõ óìîâ ïðàö³. Ïðîòÿãîì âêàçàíîãî ïåð³îäó ïðàö³âíèê³â áóëî çàáåçïå÷åíî êàíöòîâàðàìè, ïðîâîäèëèñü çàõîäè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ é îñíàùåííÿ ñó÷àñíèìè ñèñòåìàìè çâ’ÿçêó, ³íæåíåðíèõ êîìóí³êàö³é òîùî, ó ìåæàõ çàòâåðäæåíèõ îáñÿã³â áþäæåòíèõ àñèãíóâàíü íà óòðèìàííÿ ÃÓ ÄÔÑ
10.5.
Çä³éñíåííÿ çàõîä³â ùîäî ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâ÷èõ òà ³íøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ï³äãîòîâêà òà íàäàííÿ çâ³ò³â â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äî ÄÔÑ 
Â³ää³ë ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè
Ïðîòÿãîì ï³âð³÷÷ÿ
Ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü çä³éñíþâàëîñü â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâ÷èõ òà ³íøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ïðî ùî ïðî³íôîðìîâàíî ÄÔÑ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.
Ïðîòÿãîì äàíîãî ïåð³îäó ÃÓ ÄÔÑ ïðîâåäåíî 13 ïðîöåäóð çàêóï³âåëü (ç óðàõóâàííÿì ëîò³â), ç ÿêèõ 5 – çà ïðîöåäóðîþ â³äêðèòèõ òîðã³â òà 8 – çà ïåðåãîâîðíîþ ïðîöåäóðîþ. Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíèõ ïðîöåäóð óêëàäåíî 23 äîãîâîðè íà çàãàëüíó ñóìó 5,0 ìëí. ãðèâåíü. 
Óêëàäåíî 88 äîãîâîð³â ïðî çàêóï³âëþ òîâàð³â, ðîá³ò ³ ïîñëóã áåç âèêîðèñòàííÿ åëåêòðîííî¿ ñèñòåìè çàêóï³âåëü â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³» íà çàãàëüíó ñóìó                         3,7 ìëí.ãðèâåíü.
Ð³÷íèé ïëàí çàêóï³âåëü íà 2019 ð³ê òà äîäàòêè äî ð³÷íîãî ïëàíó çàêóï³âåëü íà 2019 ð³ê îïðèëþäíåí³ íà åëåêòðîííîìó ìàéäàí÷èêó «Äåðæçàêóï³âë³. Îíëàéí»
10.6.
Çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ Ïëàíó çàõîä³â ùîäî ñóâîðîãî äîòðèìàííÿ ô³íàíñîâî-áþäæåòíî¿ äèñöèïë³íè òà åêîíîìíîãî, ðàö³îíàëüíîãî òà åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â ÃÓ ÄÔÑ, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì ÄÔÑ â³ä 14.03.2018 ¹ 177 (ç³ çì³íàìè)
Óïðàâë³ííÿ ô³íàíñóâàííÿ, áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà çâ³òíîñò³, â³ää³ë ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè
Ïðîòÿãîì ï³âð³÷÷ÿ
Íå äîïóñêàºòüñÿ óòâîðåííÿ íåîá´ðóíòîâàíî¿ êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ øëÿõîì ïðîâåäåííÿ ïåðåðîçïîä³ëó âèäàòê³â äîâ³äêàìè çì³í äî êîøòîðèñó òà äî ïëàíó àñèãíóâàíü. Íåñòà÷ ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé, áëàíê³â ñóâîðîãî îáë³êó òà ³íøå íå âèÿâëåíî. Âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïðîâîäèëèñÿ çà øòàòíèì ðîçïèñîì, êåðóþ÷èñü â³äïîâ³äíèìè íîðìàòèâíèìè àêòàìè ïî ñîö³àëüíèì âèïëàòàì â ìåæàõ êîøòîðèñíèõ ïðèçíà÷åíü
10.7.
Çä³éñíåííÿ çàõîä³â ùîäî óêîìïëåêòóâàííÿ, çáåð³ãàííÿ îáë³êó òà âèêîðèñòàííÿ àðõ³âíèõ äîêóìåíò³â
Óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè, ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè
Ïðîòÿãîì ï³âð³÷÷ÿ
Çä³éñíåíî ôîðìóâàííÿ ñïðàâ, çàáåçïå÷åíî îòðèìàííÿ ñïðàâ ïîñò³éíîãî òåðì³íó çáåð³ãàííÿ â³ä ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â äî â³äîì÷îãî àðõ³âó ÃÓ ÄÔÑ
Ðîçä³ë 11. ²íôîðìàö³éíî-òåõí³÷íå çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ÃÓ ÄÔÑ. Òåõí³÷íå ñóïðîâîäæåííÿ åëåêòðîííèõ ñåðâ³ñ³â
11.1
Забезпечення функціонування інформаційних, телекомунікаційних інформаційно-телекомунікаційних систем у ГУ ДФС 
Óïðàâë³ííÿ інформаційних технологій
Ïðîòÿãîì ï³âð³÷÷ÿ
²íôîðìàö³éí³, òåëåêîìóí³êàö³éí³ òà ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éí³  ñèñòåìè ÃÓ ÄÔÑ ïðàöþþòü áåç ïåðåáî¿â
11.2
Забезпечення ГУ ДФС технічними та системними програмними засобами, адміністрування та забезпечення експлуатації обладнання автоматизованих робочих місць.
Óïðàâë³ííÿ інформаційних технологій
Ïðîòÿãîì ï³âð³÷÷ÿ
Ïðîòÿãîì ï³âð³÷÷ÿ ïðîâîäèëîñü àäì³í³ñòðóâàííÿ îáëàäíàííÿ àâòîìàòèçîâàíèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü ïðàö³âíèê³â ï³äðîçä³ë³â ÃÓ ÄÔÑ
11.3
Підготовка інформації з існуючих баз даних регіонального рівня за запитами структурних підрозділів ГУ ДФС
Óïðàâë³ííÿ інформаційних технологій  
Ïðîòÿãîì ï³âð³÷÷ÿ
Ïðîòÿãîì ï³âð³÷÷ÿ íàäàâàëèñü ³íôîðìàö³ÿ íà çàïèòè ïðàö³âíèê³â ï³äðîçä³ë³â ÃÓ ÄÔÑ íà îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ç áàç äàíèõ
11.4.
Çä³éñíåííÿ ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü  ôîðìóâàííÿ ðåºñòð³â, áàíê³â òà áàç äàíèõ
Óïðàâë³ííÿ інформаційних технологій  
Ïðîòÿãîì ï³âð³÷÷ÿ
Ðåºñòðè òà áàçè äàíèõ âåäóòüñÿ íà íàëåæíîìó ð³âí³
11.5.
Àäì³í³ñòðóâàííÿ äîñòóïó äî ñèñòåìè ²Ñ “Ïîäàòêîâèé áëîê” òà ³íøèõ ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ñèñòåì
Óïðàâë³ííÿ інформаційних технологій,
ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè 
Ïðîòÿãîì ï³âð³÷÷ÿ
Àäì³í³ñòðóâàííÿ À²Ñ «Ïîäàòêîâèé áëîê» òà ³íøèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì çä³éñíþºòüñÿ íà íàëåæíîìó ð³âí³, îíîâëåííÿ çä³éñíþºòüñÿ ïî ì³ð³ íàäõîäæåííÿ âåðñ³é ç ÄÔÑ 
11.6.
Çàáåçïå÷åííÿ çàñòîñóâàííÿ åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó
Óïðàâë³ííÿ інформаційних технологій, 
ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè
Ïðîòÿãîì ï³âð³÷÷ÿ
Ïðîòÿãîì ï³âð³÷÷ÿ íàäàâàëèñü êîíñóëüòàö³¿ ïðàö³âíèêàì ÃÓ ÄÔÑ ïî çàñòîñóâàííþ åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó
11.7
Àäì³í³ñòðóâàííÿ òà ñóïðîâîäæåííÿ ðîáîòè ñåðâåðíîãî ïðèì³ùåííÿ
Óïðàâë³ííÿ інформаційних технологій  
Ïðîòÿãîì ï³âð³÷÷ÿ
Òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ ñåðâåð³â âåëîñÿ íà íàëåæíîìó ð³âí³



Ðîçä³ë 12. Çàáåçïå÷åííÿ îõîðîíè äåðæàâíî¿ òàºìíèö³, òåõí³÷íîãî òà êðèïòîãðàô³÷íîãî çàõèñòó ³íôîðìàö³¿

12.1.
Çàáåçïå÷åííÿ îõîðîíè äåðæàâíî¿ òàºìíèö³ òà òåõí³÷íîãî çàõèñòó ³íôîðìàö³¿ â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ëàõ ÃÓ ÄÔÑ 

Ñåêòîð îõîðîíè äåðæàâíî¿ òàºìíèö³, òåõí³÷íîãî òà êðèïòîãðàô³÷íîãî çàõèñòó ³íôîðìàö³¿
Ïðîòÿãîì ï³âð³÷÷ÿ
Îðãàí³çàö³ÿ òà çä³éñíåííÿ çàõîä³â ³ç çàáåçïå÷åííÿ îõîðîíè äåðæàâíî¿ òàºìíèö³, òåõí³÷íîãî òà êðèïòîãðàô³÷íîãî çàõèñòó ³íôîðìàö³¿ â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ëàõ ÃÓ ÄÔÑ çä³éñíþâàëàñü â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÇÓ «Ïðî äåðæàâíó òàºìíèöþ», «Ïðî ³íôîðìàö³þ», «Ïðî çàõèñò ³íôîðìàö³¿ â ²ÒÑ», íîðìàòèâíèõ àêò³â óïîâíîâàæåíèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â ç ïèòàíü îõîðîíè äåðæàâíî¿ òàºìíèö³, òåõí³÷íîãî çàõèñòó ³íôîðìàö³¿ â Óêðà¿í³ òà íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ÄÔÑ ç öüîãî ïèòàííÿ
12.2.
Çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè òà çàñòîñóâàííÿ çàñîá³â êðèïòîãðàô³÷íîãî çàõèñòó ³íôîðìàö³¿
Ñåêòîð îõîðîíè äåðæàâíî¿ òàºìíèö³, òåõí³÷íîãî òà êðèïòîãðàô³÷íîãî çàõèñòó ³íôîðìàö³¿
Ïðîòÿãîì ï³âð³÷÷ÿ
Áåçïåêà òà çàñòîñóâàííÿ çàñîá³â êðèïòîãðàô³÷íîãî çàõèñòó ³íôîðìàö³¿ çàáåçïå÷óâàëèñü â³äïîâ³äíî äî ä³þ÷èõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ó ñôåð³ êðèïòîãðàô³÷íîãî çàõèñòó 

12.3.
Êîíòðîëü çà äîñòóïîì êîðèñòóâà÷³â äî ³íôîðìàö³éíèõ ðåñóðñ³â áàç äàíèõ îáìåæåíîãî äîñòóïó òà ¿õ âèêëþ÷åííÿ â³ä ðåñóðñ³â ó ðàç³ ïåðåâåäåííÿ àáî çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàäè
Ñåêòîð îõîðîíè äåðæàâíî¿ òàºìíèö³, òåõí³÷íîãî òà êðèïòîãðàô³÷íîãî çàõèñòó ³íôîðìàö³¿
Ïðîòÿãîì ï³âð³÷÷ÿ
Äîñòóï êîðèñòóâà÷³â äî ³íôîðìàö³éíèõ ðåñóðñ³â áàç äàíèõ îáìåæåíîãî äîñòóïó âèêîíóâàâñÿ ç äîòðèìàííÿì âèìîã Ïîðÿäêó äîñòóïó äî ³íôîðìàö³¿ â ³íôîðìàö³éíèõ, òåëåêîìóí³êàö³éíèõ òà ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ñèñòåìàõ ÄÔÑ, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì ÄÔÑ â³ä 24.11.2015 ¹934    
12.4.
Çàáåçïå÷åííÿ àíòèâ³ðóñíîãî çàõèñòó ³íôîðìàö³éíèõ ðåñóðñ³â â ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ñèñòåìàõ ÃÓ ÄÔÑ  

Ñåêòîð îõîðîíè äåðæàâíî¿ òàºìíèö³, òåõí³÷íîãî òà êðèïòîãðàô³÷íîãî çàõèñòó ³íôîðìàö³¿
Ïðîòÿãîì ï³âð³÷÷ÿ
Âèìîãè Òèïîâîãî ïîëîæåííÿ ïðî àíòèâ³ðóñíèé çàõèñò ³íôîðìàö³¿ â ²ÒÑ ÄÔÑ âèêîíóâàëèñü. Àíòèâ³ðóñí³ áàçè â³äïîâ³äíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ îíîâëþâàëèñü ÷åðåç âåá-ñàéò Öåíòðó àíòèâ³ðóñíîãî çàõèñòó ³íôîðìàö³¿ CAZI. Êîðèñòóâà÷àì àâòîìàòèçîâàíèõ ñèñòåì íàäàâàëèñü ìåòîäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿ â³äíîñíî ïðàâèëüíî¿ åêñïëóàòàö³¿ àíòèâ³ðóñíîãî ïðîãðàìíîãî ïðîäóêòó. Ïðîâîäèëîñü ñêàíóâàííÿ õîñò³â íà íàÿâí³ñòü â³ðóñ³â òà øê³äëèâèõ ïðîãðàì    




