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Звіт
про виконання Плану роботи Головного управління ДПС у Сумській області 
на перше півріччя 2021 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 закріплених податків, зборів та інших платежів (далі - платежі), з урахуванням показників соціально-економічного розвитку, тенденцій надходжень платежів, показників надходжень платежів до загального та спеціального фондів державного та місцевих бюджетів, надходжень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок)
Відділ координації та моніторингу доходів бюджету,
управління:
податкового адміністрування юридичних осіб,
з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків,
податкового адміністрування фізичних осіб,
структурні підрозділи

Щомісяця
Забезпечено визначення очікуваних надходжень закріплених податків, зборів та інших платежів з урахуванням показників соціально-економічного розвитку, тенденцій надходжень платежів, показників надходжень платежів до загального та спеціального фондів державного та місцевих бюджетів, надходжень єдиного внеску на підставі попередніх розрахунків збору платежів до бюджетів усіх рівнів з подальшим уточненням протягом звітного періоду.
За результатами проведених розрахунків розроблені показники доходів державного та місцевих бюджетів, сплати єдиного внеску. 
Підготовлено 8 наказів Головного управління ДПС у Сумській області (далі – ГУ ДПС) щодо забезпечення виконання структурними підрозділами ГУ ДПС індикативних показників доходів державного та місцевих бюджетів за основними напрямами роботи та сплати єдиного внеску. 
До ДПС направлено 79 листів щодо очікуваних надходжень податків, зборів та інших платежів до бюджетів усіх рівнів
1.2.
Здійснення моніторингу надходжень платежів до загального та спеціального фондів державного і місцевих бюджетів, а також єдиного внеску у розрізі джерел доходів, платників податків тощо.
Забезпечення виконання індикативних показників доходів, доведених ДПС
Відділ координації та моніторингу доходів бюджету, 
управління:
податкового адміністрування юридичних осіб,
з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків,
податкового адміністрування фізичних осіб,
структурні підрозділи

Протягом 
півріччя
Здійснено моніторинг надходжень платежів до загального та спеціального фондів державного і місцевих бюджетів, а також єдиного внеску у розрізі джерел доходів, великих та інших груп платників податків. Відповідна аналітична інформація надавалась керівництву ГУ ДПС (у табличному вигляді - щодня та у вигляді аналітичної довідки - щотижня).
На апаратні наради за участі керівників структурних підрозділів ГУ ДПС керівництву надано 9 інформаційно-аналітичних довідок стосовно виконання завдань із надходжень податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.
Індикативні показники зі збору платежів до державного бюджету виконано на 110,8 відс., фактичний збір склав 4 358,1 млн гривень. 
До загального фонду державного бюджету надійшло 4 342,1 млн грн, індикативний показник виконано на 110,9 відсотка. 
У розрізі основних бюджетоформуючих податків надійшло: 
податку на прибуток – 221,2 млн грн (індикативний показник виконано на 141,1 відс., додатково – 64,4 млн грн);
податку на додану вартість (далі – ПДВ) – 1 511,3 млн грн (індикативний показник виконано на 110,0 відс., додатково – 137,5 млн грн);
акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – 12,6 млн грн, (індикативний показник виконано на 115,3 відс., додатково – 1,7 млн грн); 
податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) – 817,5 млн грн (індикативний показник виконано на 94,6 відс., недобір – 46,7 млн гривень). У порівнянні до відповідного періоду минулого року забезпечено приріст надходжень на 135,6 млн грн (19,9 відс.);
рентної плати за користування надрами – 1 478,1 млн грн (індикативний показник виконано на 121,7 відс., додатково – 263,1 млн грн);
військового збору – 228,9 млн грн (індикативний показник виконано на 99,1 відс., недобір – 2,1 млн гривень). У порівнянні до відповідного періоду минулого року забезпечено приріст надходжень на 47,4 млн грн (26,1 відс.);
рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів – 21,2 млн грн (індикативний показник виконано на 102,1 відс., додатково – 0,4 млн грн);
частини чистого прибутку (доходу) – 17,4 млн грн (індикативний показник виконано на 123,2 відс., додатково – 3,3 млн грн);
екологічного податку – 19,7 млн грн (індикативний показник виконано на 107,8 відс., додатково – 1,4 млн гривень). 
До спеціального фонду державного бюджету у звітному періоді надійшло 16,0 млн грн, (індикативний показник виконано на 104,7 відс., додатково – 0,7 млн гривень).
Індикативні показники зі збору платежів місцевих бюджетів виконано на 99,3  відс., сума фактичного збору – 3 540,5 млн грн, у т. ч. до:
загального фонду місцевого бюджету – 3 527,4 млн грн (індикативний показник виконано на 99,3 відс., недобір – 25,4 млн гривень). У порівнянні до відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 564,7 млн грн (19,1 відс.);
спеціального фонду місцевого бюджету – 13,1 млн грн (індикативний показник виконано на 116,6 відс., додатково – 1,9 млн гривень). 
У розрізі основних податків надійшло: 
податку на прибуток – 28,4 млн грн (індикативний показник виконано на 183,7 відс., додатково – 12,9 млн грн);
акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 74,2 млн грн (індикативний показник виконано на 110,8 відс., додатково –7,2 млн гривень). У порівнянні до відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 3,9 млн грн (5,6 відс.);
ПДФО – 2 428,0 млн грн (індикативний показник виконано на 94,6 відс., недобір – 139,7 млн гривень). У порівнянні до відповідного періоду минулого року надходження збільшились на  418,7 млн грн (20,8 відс.);
податку на майно – 464,3 млн грн  (індикативний показник виконано на 108,3 відс., додатково – 35,6 млн гривень). У порівнянні до відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 63,8 млн грн (15,9 відс.);
єдиного податку – 393,7 млн грн (індикативний показник виконано на 111,0 відс., додатково – 39,0 млн гривень). У порівнянні до відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 41,3 млн грн (11,7 відс.);
рентної плати – 122,8 млн грн (індикативний показник виконано на 115,1 відс., додатково – 16,2 млн грн);
екологічного податку – 13,1 млн грн (індикативний показник виконано на 116,6 відс., додатково – 1,9 млн гривень). 
Надходження єдиного внеску становили 3 017,6 млн грн (індикативний показник виконано на 112,5 відс., додатково – 334,2 млн гривень). У порівнянні до відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 559,1 млн грн (22,7 відсотка)
1.3.
Моніторинг фінансово-господарських операцій платників на наявність податкових ризиків. Підготовка аналітичних матеріалів керівництву ГУ ДПС щодо діяльності підприємств, які віднесені до ризикових категорій
Управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків

Протягом 
півріччя
Постійно здійснювався моніторинг фінансово-господарських операцій платників на наявність податкових ризиків з метою унеможливлення втрат бюджету.
Про виявлені податкові ризики діяльності платників податків інформовано відповідні структурні підрозділи ГУ ДПС (187 службових записок).
З метою реагування на податкові ризики у реалізації процесів діяльності платників податків розроблено та доведено членам робочої групи Плани заходів із відпрацювання платників з метою оперативного реагування, подолання та контролю податкових ризиків з ПДВ, згідно з Рекомендованим порядком взаємодії підрозділів ДФС, затвердженим наказом ДФС від 27.07.2018 № 543 (зі змінами).
Разом з тим проведено 7 засідань робочої групи щодо відпрацювання ризикових суб’єктів господарювання (далі – СГ), які задіяні або можуть бути задіяні у схемах формування фіктивного податкового кредиту, створеної на виконання наказу ДФС від 28.07.2015 № 543 (зі змінами), за результатами яких складено 7 протоколів. 
У звітному періоді відпрацьовано 67 СГ ризикових категорій.
Узагальнену інформацію щодо відпрацювання ризикових СГ, задіяних у міжрегіональних схемах ухилення від оподаткування направлено до ДПС 11 листами. 
Підготовлено та надано інформацію на запити ГУ ДПС інших областей щодо відпрацювання ризикових СГ (75 листів).
Інформацію щодо ризикових операцій СГ, які декларують бюджетне відшкодування ПДВ своєчасно надано підрозділу податків і зборів з юридичних осіб (6 службових записок)
1.4.
Наповнення інформаційної системи органів ДПС звітними показниками щодо стану розрахунків платників податків з бюджетом, сплати єдиного внеску та відповідності зведених показників щодо надходжень платежів до бюджету аналогічним показникам звітності Головного управління Державної казначейської служби України у Сумській області

Управління електронних сервісів
Протягом 
півріччя
Забезпечено ведення обліку податків і зборів, єдиного внеску, а саме: щодня здійснюється контроль за рознесенням платежів до інтегрованих карток платників (далі - ІКП) та звірка даних щодо надходжень платежів з відповідними даними (файли типів VG), отриманими з Головного управління Державної казначейської служби України у Сумській області (далі – ГУ ДКСУ у Сумській області), завантажених у розрізі районів області та платежів, на відповідність даних звітів про виконання державного та місцевих бюджетів за доходами (ф. 412)
1.5. 
Організація роботи з питань зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних
Управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків 


Протягом 
півріччя
Організовано роботу з питань зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (наказ ГУ ДПС від 05.01.2021 № 4 «Про затвердження Складу комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (зі змінами)).
На розгляд комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – Комісія) підготовлено 118 матеріалів. 
За результатами розгляду матеріалів, наданих платниками податків, на засіданнях Комісії розглянуто:
2755 – повідомлень про надання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено;
656 – таблиць даних платника податку.
Складено 200 протоколів засідань Комісії.
Усього у звітному періоді зупинено 6111 податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних.
Розглянуто та надано 55 відповідей на запити, у т. ч.: правоохоронним органам – 27, платникам податків – 28.
Разом з тим підготовлено та надано до підрозділу супроводження судових справ 135 службових записок щодо судового оскарження рішень Комісії
1.6. 
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
Відділ координації та моніторингу доходів бюджету, управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків,
структурні підрозділи
Протягом 
півріччя
З метою збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів та уникнення мінімізації податкових зобов’язань, щомісяця та щокварталу здійснюється аналіз фінансової та податкової звітності платників податків окремих категорій (включених до реєстру великих платників податків, учасників кластерних груп, підприємств державного сектору економіки).
Інформацію за результатами проведеного аналізу діяльності підприємств державного сектору економіки за 2020 рік направлено до ДПС (лист від 16.01.2021 № 274/8/18-28-04-02-13).
Результати аналізу фінансової та податкової звітності платників податків окремих категорій надавались керівництву ГУ ДПС на вимогу.
Разом з тим при розрахунку очікуваних надходжень до бюджетів усіх рівнів здійснено аналіз показників поданої податкової звітності. У разі зменшення рівня надходжень проведено аналіз причин такого зменшення у розрізі податків (у т. ч. основних бюджетоформуючих платників). 
Відповідна інформація надана керівництву ГУ ДПС 
1.7. 
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 юридичних осіб

Протягом 
півріччя
Забезпечено проведення аналізу (щомісяця та щокварталу) діяльності учасників кластерних груп СГ, визначення ризиків і проблемних питань щодо розрахунків з бюджетом учасників таких груп та підприємств державного сектору економіки. Проведено аналіз щодо приналежності бенефіціарних власників підприємств до кластерних груп.
До ДПС надані відповідні пропозиції щодо внесення змін до Реєстру кластерних груп на 2021 рік (лист від 09.04.2021 № 2216/8/18-28-19-12).
Інформацію щодо результатів аналізу стану розрахунків з бюджетом підприємств державного сектору економіки та пояснення щодо причин невиконання показників фінансових планів за підсумками 2020 року направлено до ДПС (лист від 16.01.2021 № 274/8/18-28-04-02-13)
1.8.
Забезпечення своєчасності та повноти сплати податку на прибуток підприємств 
Управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків


Протягом 
півріччя
У звітному періоді вжито заходи щодо своєчасності та повноти сплати податку на прибуток СГ.
Так, надходження податку на прибуток до зведеного бюджету становили 249,6 млн грн (індикативний показник  виконано на 144,9 відс., додатково – 77,3 млн гривень). 
Задекларовані платниками податків суми податку на прибуток сплачено до бюджетів у повному обсязі
1.9.
Здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства суб’єктами господарювання – платниками податку на прибуток підприємств, аналіз податкової звітності яких свідчить про наявність ризиків заниження податкових зобов’язань
Управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків

Протягом 
півріччя
У звітному періоді здійснено контроль за дотриманням податкового законодавства СГ – платниками податку на прибуток підприємств, аналіз податкової звітності яких свідчить про наявність ризиків заниження податкових зобов’язань. 
Для забезпечення проведення ефективних камеральних перевірок декларацій (з метою недопущення заниження декларування податку на прибуток) ГУ ДПС були самостійно відібрані для відпрацювання 535 СГ, у яких встановлені розбіжності між показниками та вбачались можливі ризики несплати податку. 
За результатами проведеної роботи 313 СГ (до граничного терміну подання декларації з податку на прибуток) подали нові звітні декларації щодо:
зменшення збитків – 266 СГ (на 220,8 млн грн);
ліквідації збитків – 29 СГ (на 145,4 млн грн);
збільшення податку на прибуток – 18 СГ (на суму 0,7 млн гривень).
За результатами проведених камеральних перевірок декларацій з податку на прибуток:
зменшено збитки – 6 СГ на суму 167,8 тис. грн;
донараховано податку на прибуток – 4 СГ на суму 74,3 тис. грн;
передано висновки до підрозділу податкового аудиту по 14 СГ для включення до Плану-графіка документальних перевірок.
Проведена робота щодо повного застосування штрафних санкцій з:
податку на прибуток – за несвоєчасну сплату податкових зобов’язань до 3 СГ на 48,3 тис. грн; за неподання або несвоєчасне подання податкової звітності з податку на прибуток до 3 СГ на 1,0 тис. грн; 
єдиного податку (ІІІ група) – за несвоєчасну сплату податкових зобов’язань до 15 СГ на 5,6 тис. гривень 

1.10.
Моніторинг сплати відрахувань до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями
Управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків

Протягом 
півріччя
Постійно проводився моніторинг сплати відрахувань до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, а також проводився аналіз відповідності чистого прибутку, що відображено у ф. 2 «Звіт про фінансові результати» та розрахунках частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку.
Надходження частини чистого прибутку (доходу) до зведеного бюджету становили 18,3 млн грн, додатково – 3,7 млн гривень 

1.11.
Вжиття заходів контролю за відповідністю декларування платниками сум податку до бюджетного відшкодування та упередженням безпідставно заявлених до відшкодування сум ПДВ.
Контроль за правомірністю бюджетного відшкодування ПДВ
Управління:
з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків, податкового адміністрування фізичних осіб

Протягом 
півріччя
Забезпечено проведення заходів контролю податкової звітності платників ПДВ у частині правомірності декларування сум бюджетного відшкодування ПДВ. Проведено 454 перевірки СГ у т. ч.:
364 – камеральні перевірок СГ (юридичні особи);
22 – документальні позапланові виїзні перевірки;
68 – камеральні перевірки фізичних осіб-підприємців (далі – ФОП). 
За рахунок контрольно-перевірочних заходів відмовлено у бюджетному відшкодуванні ПДВ 22 СГ (юридичні особи) на загальну суму 2,4 млн грн, зменшено від’ємне значення на 0,3 млн гривень

1.12.
Забезпечення повноти та своєчасності опрацювання податкових декларацій з податку на додану вартість для підтвердження задекларованих сум ПДВ, що підлягають сплаті до бюджету, відображення в системі електронного адміністрування
Управління:
з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків, податкового адміністрування фізичних осіб
Протягом 
півріччя
Щомісяця проводився аналіз щодо відповідності сум податкових зобов’язань з ПДВ, що підлягають сплаті за наслідками звітного податкового періоду та тими сумами ПДВ, що перераховуються до державного бюджету з рахунку платника у системі електронного адміністрування ПДВ. 
За даними декларацій з ПДВ обсяги позитивних нарахувань становили:
СГ (юридичні особи) – 1 508,9 млн грн;
ФОП – 22,7 млн гривень.
В автоматичному режимі сформовано реєстри на сплату ПДВ у повному обсязі. Зазначені реєстри своєчасно підтверджені та направлені до ГУ ДКСУ у Сумській області для перерахування ПДВ до державного бюджету
1.13.
Забезпечення контролю за повнотою нарахування та сплати екологічного податку, рентної плати, податку на майно, єдиного податку та інших платежів
Управління:
податкового адміністрування юридичних осіб, податкового адміністрування  фізичних осіб

Протягом 
півріччя
Забезпечено здійснення дієвого контролю за повнотою нарахування та сплати екологічного податку, рентної плати, податку на майно, єдиного податку та інших платежів, у т. ч. проводився аналіз стану надходжень до бюджетів усіх рівнів у розрізі джерел доходів та бюджетоутворюючих платників податків. Аналітичні матеріали щотижня надавались керівництву.
За результатами проведеної роботи та вжитих заходів забезпечено надходження з:
рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів – 71,9 млн грн, додатково – 3,9 млн грн;
рентної плати за спеціальне використання води – 7,4 млн грн, додатково – 0,9 млн грн;
рентної плати за користування надрами – 1 561,9 млн грн, додатково – 275,8 млн грн;
рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України – 0,4 млн грн;
екологічного податку – 32,8 млн грн, додатково – 3,3 млн грн;
податку на майно плати за землю: з юридичних осіб – 395,6 млн грн (додатково – 26,3 млн грн), з фізичних осіб – 33,1 млн грн;
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: з юридичних осіб – 27,3 млн грн (додатково – 2,4 млн грн), фізичних осіб – 7,3 млн грн; 
єдиного податку з фізичних осіб (І - ІІІ группа) – 277,6 млн гривень
1.14.
Здійснення аналізу декларування рентних платежів та екологічного податку з метою виявлення та упередження ризиків необгрунтованого зменшення платниками – юридичними особами рівня нарахувань і сплати платежів
Управління податкового  адміністрування  юридичних осіб

Протягом 
півріччя
Забезпечено проведення аналізу декларування рентних платежів та екологічного податку з метою виявлення та упередження ризиків необгрунтованого зменшення платниками –юридичними особами рівня нарахувань і сплати платежів. 
За результатами проведеної роботи 6 СГ подали уточнюючі податкові декларації, у т. ч.:
3 СГ – платники рентної плати за користування надрами, додаткові надходження становили 6,1 тис. грн;
3 СГ – платники екологічного податку, додаткові надходження становили 39,6 тис. гривень
1.15.
Забезпечення повноти та своєчасності опрацювання податкових декларацій з акцизного податку відповідно до діючих ставок податку на підакцизні товари
Управління контролю за підакцизними товарами

Протягом 
півріччя
Протягом звітного періоду вживались заходи щодо контролю за повнотою нарахування та своєчасністю сплати акцизного податку відповідно до діючих ставок податку на підакцизні товари.
За результатами вжитих заходів, надходження акцизного податку до державного бюджету становили 12,6 млн грн та місцевих бюджетів – 74,2 млн гривень. 
У звітному періоді проведено 10023 камеральних перевірок декларацій акцизного податку. Усі СГ задекларували зобов’язання з акцизного податку відповідно до діючих ставок на підакцизні товари.
Разом з тим застосовано штрафних санкцій за результатами проведених камеральних перевірок декларацій акцизного податку на загальну суму 199,3 тис. гривень
1.16.
Проведення роботи з виявлення розбіжностей даних декларацій з акцизного податку платників, які реалізують (отримують) пальне та даних системи електронного адміністрування пального та спирту етилового, надання пропозицій для проведення документальних позапланових виїзних перевірок

Управління контролю за підакцизними товарами

Протягом 
півріччя
Виробники пального на обліку в ГУ ДПС відсутні.
У звітному періоді за результатами доперевірочного аналізу СГ, які здійснюють реалізацію пального, зокрема моніторингу даних Єдиного реєстру акцизних накладних та співставлення з даними Єдиного реєстру податкових накладних, балансів щодо обсягів сировини і готової продукції (пального) тощо, фактів реалізації пального без реєстрації платником акцизного податку не виявлено.
Разом з тим за результатами звірки показників даних системи електронного адміністрування реалізації пального та декларацій акцизного податку, виявлено 3 порушення. Інформацію щодо встановлених порушень передано до підрозділу податкового аудиту для організації контрольно-перевірочних заходів
1.17.
Забезпечення повноти нарахування та сплати до місцевих бюджетів фізичними особами: плати за землю; податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; транспортного податку

Управління податкового адміністрування фізичних осіб
Протягом 
півріччя
Вжито заходів щодо контролю за повнотою нарахування та сплати до місцевих бюджетів фізичними особами: плати за землю; податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; транспортного податку.
У звітному періоді проведено нарахування податку фізичним особам з:
податку на майно плати за землю – 240356, винесено 265109 податкових повідомлень-рішень (далі – ППР) на суму 52,1 млн грн;
нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки – 13973, винесено 18195 ППР на суму 18,1 млн грн; 
транспортного податку – 12, винесено 13 ППР на суму 0,1 млн гривень.
За результатами проведеної роботи та вжитих заходів забезпечено надходження з:
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 7,3 млн грн; 
податку на майно плати за землю – 33,0 млн грн;
транспортного податку – 0,1 млн гривень
1.18. 
Здійснення заходів щодо:
стабільного та ритмічного наповнення бюджетів усіх рівнів і виконання доведених індикативних показників в частині погашення податкового боргу;
забезпечення надходження коштів від реалізації безхазяйного майна та майна, що перебуває у податковій заставі;
стягнення своєчасно ненарахованих та/або несплачених сум єдиного внеску;
застосування до платників податків судових процедур банкрутства

Управління по роботі з податковим боргом
Протягом 
півріччя
За рахунок вжитих заходів з погашення податкового боргу до державного бюджету надійшло 34,3 млн грн, виконання індикативного показника становить 174,9 відсотка.
Проведено роботу, спрямовану на зменшення кількості підприємств-боржників та загальної суми податкового боргу, а саме:
направлено інкасові доручення до банківських установ у яких відкриті рахунки підприємств-боржників, до бюджету надійшло 1,4 млн грн; 
сформовано та направлено податкових вимог боржникам на суму 37,6 млн грн; 
передача на реалізацію майна боржників, яке перебуває у податковій заставі на суму 0,6 млн гривень.
Разом з тим платникам області надано 13 рішень про розстрочення грошових зобов’язань (податкового боргу) на загальну суму 4,0 млн гривень.
Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна становли:
242,5 тис. грн до державного бюджету;
19,3 тис. грн до місцевих бюджетів. 
На торгівельну біржу для реалізації передано майно боржників на 3,1 млн гривень. 
Проведено опис заставного майна 42 боржників (балансова вартість – 23,3 млн гривень).
Від реалізації майна боржників, що перебувало у податковій заставі надійшло 0,6 млн гривень. 
Для забезпечення погашення заборгованості з єдиного внеску направлено до Державної виконавчої служби 3982 вимоги на суму 63,7 млн гривень. 
Надійшло в рахунок погашення боргу єдиного внеску – 33,9 млн грн, у т. ч. від Державної виконавчої служби – 6,1 млн гривень.
У звітному періоді порушено 19 проваджень про визнання боржників банкрутами, визнано банкрутами 14 боржників з сумою боргу 58,1 млн грн, затверджено ліквідаційні баланси 9 боржників на суму 23,0 млн гривень. 
Надійшло коштів від боржників, що знаходяться у процедурі банкрутства  1,3 млн гривень.
Проведено списання податкового боргу на суму 89,3 млн грн (у т. ч. визнання боржника банкрутом (з недостатністю активів) – 6,1 млн грн; строк давності якого минув (1095 днів) – 83,0 млн грн; згідно з Законом України від 04 грудня 2020 року № 1072-IX (зі змінами) – 0,2 млн гривень)
1.19.
Моніторинг:
погашення податкового боргу з податків, зборів, заборгованості з інших платежів;
опису майна у податкову заставу;
виявлення, обліку та розпорядження безхазяйним майном
Управління по роботі з податковим боргом
Протягом 
півріччя
Забезпечено проведення моніторингу: погашення податкового боргу з податків, зборів, заборгованості з інших платежів; опису майна у податкову заставу; виявлення, обліку та розпорядження безхазяйним майном.
За рахунок вжитих заходів з погашення податкового боргу до державного бюджету надійшло 34,3 млн гривень.
Разом з тим виявлено 14 фактів безхазяйного майна, яке поставлено на облік за попередньою оцінкою на суму 260,7 тис. гривень. Проведено експертну оцінку та передано безхазяйного майна на реалізацію торгівельним організаціям згідно з реєстром – 241,1 тис. грн, підлягає утилізації – 81,3 тис. гривень.
Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна становлять 261,8 тис. грн, у т. ч. до: 
державного бюджету – 242,5 тис. грн;
місцевих бюджетів – 19,3 тис. гривень.
Проведено опис заставного майна 42 боржників (балансова вартість – 23,3 млн гривень)

1.20.
Вжиття заходів, спрямованих на зменшення кількості підприємств-боржників та загальної суми податкового боргу

Управління по роботі з податковим боргом
Протягом 
півріччя
Станом на 01.01.2021 у ГУ ДПС було 1354 підприємств-боржників. 
У звітному періоді вжито заходи, спрямовані на зменшення кількості підприємств-боржників та загальної суми податкового боргу за рахунок:
направлення інкасових доручень до банківських установ у яких відкриті рахунки підприємств-боржників, до бюджету надійшло 1,4 млн грн; 
формування та направлення податкових вимог боржникам, надходження до бюджету становили 37,6 млн грн; 
передачі на реалізацію майна боржників, яке перебуває у податковій заставі – 0,6 млн гривень.
За результатами вжитих заходів 864 СГ  повністю погасили податковий  борг.
Разом з тим платникам області надано 10 рішень про розстрочення грошових зобов’язань (податкового боргу) на загальну суму 2,5 млн гривень.
Проведено списання податкового боргу на 89,3 млн грн, у т. ч. за рахунок визнання боржника банкрутом (з недостатністю активів) – 6,1 млн грн, строк давності яких минув (1095 днів) – 83,0 млн грн, згідно з Законом України від 04 грудня 2020 року № 1072-IX (зі змінами) – 0,2 млн гривень
1.21.
Розгляд пропозицій платників податків щодо розстрочення (відстрочення) сплати грошових зобов’язань (податкового боргу). 
Підготовка відповідних рішень згідно з вимогами чинного законодавства.
Здійснення контролю за виконанням умов договорів розстрочення (відстрочення) 

Управління по роботі з податковим боргом
Протягом 
півріччя
З метою недопущення приросту та виникнення податкового боргу забезпечено: розгляд 19 заяв платників податків щодо розстрочення (відстрочення) сплати грошових зобов’язань (податкового боргу); підготовку відповідних рішень згідно з вимогами чинного законодавства; здійснення контролю за виконанням умов договорів розстрочення (відстрочення).
За результатами  проведеної роботи прийнято 13 рішень про розстрочення грошових зобов’язань (податкового боргу) на суму 4,0 млн гривень. До ДПС направлено 28 звітів.
У звітному періоді діяло 4 судових рішення про розстрочення податкового боргу. Загальна сума надходжень коштів до зведеного бюджету від наданих розстрочень – 4,4 млн гривень
1.22.
Організація та координація роботи щодо проведення кампанії декларування доходів громадян, отриманих у 2020 році
Управління податкового адміністрування фізичних осіб

До 01.04.2021
З метою забезпечення якісного проведення кампанії декларування доходів громадян, отриманих у 2020 році, наказом ГУ ДПС від 02.01.2020 № 79 затверджено План організаційних заходів з питань забезпечення проведення у 2021 році якісної кампанії декларування громадянами та самозайнятими особами доходів, отриманих у 2020 році.
Разом з тим проведено аналіз ймовірної кількості громадян, які зобов’язані подавати декларації про майновий стан і доходи за 2020 рік.
У звітному періоді подано 6246 декларацій. За основними напрямами жителі області декларували доходи  від:
спадщини – 1473;   
продажу сільськогосподарської продукції –  1984;
іноземних доходів – 193;
інвестиційних прибутків – 68;
здачі в найм нерухомого майна – 268;
продажу рухомого і нерухомого майна – 885;
інших доходів –1375.
Загалом жителями області задекларовано доходів у сумі 807,5 млн грн, що на 12,5 млн грн більше показника минулого року. 
Разом з тим за підсумками декларування надійшло до бюджету ПДФО – 25,6 млн грн, військового збору – 4,2 млн гривень.
У звітному періоді подано 52 декларації громадянами, доходи яких перевищували 1 млн грн, які задекларували 492,5 млн гривень
1.23.
Аналіз ефективності організації роботи ГУ ДПС з виконання індикативних показників доходів. Підготовка відповідних проєктів наказів
Організаційно-розпорядче управління,
структурні підрозділи

Протягом 
півріччя
За результатами аналізу ефективності організації роботи з виконання індикативних показників доходів, підготовлено 6 доручень начальника ГУ ДПС та 6 проєктів наказів про стан організації роботи ГУ ДПС.
Направлено до ДПС 6 інформаційно - аналітичних матеріалів щодо стану виконання ГУ ДПС індикативних показників з надходжень до бюджетів усіх рівнів та 6 пояснень щодо причин не виконання індикативних показників
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.
Формування пропозицій щодо коригування Плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків на 2021 рік та направлення на затвердження до ДПС у встановленому порядку

Управління податкового аудиту

Протягом 
півріччя

Забезпечено підготовку та направлення до ДПС на затвердження пропозицій щодо коригування Плану-графіка проведення планових перевірок платників податків на 2021 рік (лист від 02.04.2020 № 2081/8/18-28-07-08-10)
2.2.
Організація та проведення (забезпечення участі у проведенні) перевірок дотримання суб’єктами господарювання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС
Управління: 
податкового аудиту, 
контролю за підакцизними товарами;
відділ боротьби з
відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Протягом 
півріччя
Організовано та проведено 89 позапланових перевірок у т. ч.:
щодо отриманої інформації про порушення платниками податків діючого законодавства – 18 (донараховано 14,5 млн грн);
з питань подання СГ декларацій, в яких заявлено до відшкодування з бюджету податку на додану вартість – 21 (донараховано 0,3 млн грн); 
СГ, стосовно яких прийнято рішення про припинення (закриття) їх діяльності – 50 (донараховано 2,5 млн грн).
Разом з тим проведено 24 перевірки СГ, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, з питань дотримання вимог валютного законодавства (донараховано 0,3 млн гривень)
2.3.
Організація та проведення фактичних перевірок щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства з питань: регулювання обігу готівки; порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій; ведення касових операцій; наявності ліцензій; регулювання відносин у сфері виробництва та обігу спирту, спиртовмісної продукції, пального, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, а також рідин, що використовуються в електронних сигаретах; дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами), виплати заробітної плати, без сплати податків та зборів тощо

Управління: 
податкового аудиту, контролю за підакцизними товарами 
Протягом 
півріччя
Організовано та проведено 213 фактичних перевірок щодо дотримання СГ вимог законодавства, у т. ч.: 
у сфері готівкового обігу, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, тощо – 182, за результатами яких донараховано  штрафних (фінансових) санкцій – 1,8 млн грн;
щодо обігу пального – 31, застосовано штрафних (фінансових) санкцій – 1,9 млн гривень.
Водночас під час проведення контрольно-перевірочних заходів у сфері контролю за обігом підакцизної продукції було виявлено 6 випадків порушення порядку оформлення трудових відносин, відповідну інформацію передано для реагування Управлінню Держпраці у Сумській області
2.4.
Проведення роботи з виявлення та упередження порушень платниками податків податкового та іншого законодавства під час виплати заробітної плати та інших доходів громадян
Управління податкового адміністрування фізичних осіб

Протягом 
півріччя
У звітному періоді перевірки не проводилися у зв’язку з введенням мораторію на проведення документальних та фактичних перевірок відповідно до п. 522 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI з урахуванням змін, внесених Законом України від 17 березня 2020 року № 533-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) 

2.5.
Здійснення контролю за діяльністю самозайнятих осіб, які ймовірно задіяні в схемах ухилення від оподаткування
Управління податкового аудиту

Протягом 
півріччя
У звітному періоді проведено 505 позапланових перевірок самозайнятих осіб, за результатами яких застосовано штрафних фінансових санкцій 12,2 млн грн, узгоджено – 11,7 млн грн, сплачено до бюджету – 2,1 млн гривень
2.6.
Проведення камеральних перевірок податкової звітності згідно з вимогами чинного законодавства
Управління:
з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків,
податкового адміністрування  юридичних осіб, податкового адміністрування фізичних осіб

Протягом 
півріччя
Забезпечено контроль за своєчасністю подання податкової звітності,  повнотою нарахування та сплати податків, зборів та інших платежів згідно з вимогами чинного законодавства.
Проведено 91568 камеральних перевірок податкової звітності з питань адміністрування: 
податку на прибуток (у т. ч. неприбуткових установ і організацій) – 5335, виявлено 5 порушень, донараховано 85,4 тис. грн;
єдиного податку (юридичні особи - платники ІІІ групи) – 8691, виявлено порушень у 18 СГ, донараховано 6,8 тис. грн;
єдиного податку (ФОП) – 20039, встановлено 1855 порушень, донараховано 1,8 млн грн;
ПДВ (юридичні особи) – 18460, виявлено 5 порушень, донараховано 0,4 млн грн;
ПДВ (фізичні особи) – 2400, до 212 платників застосовано штрафні санкції на загальну суму 0,8 млн грн;
відшкодування ПДВ (юридичні особи) – 364. За рахунок контрольно-перевірочних заходів відмовлено у бюджетному відшкодуванні ПДВ 22 СГ - юридичним особам на загальну суму 0,2 млн грн;
відшкодування ПДВ (фізичні особи) – 74, встановлено порушення по 13 ФОП, відмовлено у  відшкодуванні на суму 0,2 млн грн;
акцизного податку (юридичні та фізичні особи) – 10023, виявлено порушення у 372 СГ, донараховано 199,3 тис. грн;
ПДФО за результатами річного декларування громадянами та самозайнятими особами – 6743; 
місцевих податків та зборів (юридичні особи) –9556, виявлено порушень у 39 СГ, донараховано 0,4 млн грн;
ресурсних та рентних платежів – 9725, виявлено порушень у 120 СГ, донараховано 0,8 млн грн;
плати за землю з фізичних осіб – 158,  застосовано штрафних санкцій на загальну суму 50,0 тис. гривень
2.7.
Організація роботи та контроль за застосуванням штрафних санкцій за несвоєчасне подання (неподання) звітності, несвоєчасну сплату податкових зобов’язань, а також за порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних в ЄРПН/розрахунків коригування до податкових накладних
Управління:
з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків,
податкового адміністрування  юридичних осіб
податкового, адміністрування  фізичних осіб, 
контролю за підакцизними товарами

Протягом 
півріччя
Здійснено контроль за  своєчасністю подання СГ звітності, сплати податкових зобов’язань, реєстрації податкових накладних в ЄРПН/розрахунків коригування до податкових накладних.
У звітному періоді застосовано штрафних санкцій з:
податку на прибуток – за несвоєчасну сплату податкових зобов’язань до 3 СГ на 48,3 тис. грн; зменшено збитки по 6 СГ на суму 167,8 тис. грн;
єдиного податку (юридичні особи – платники III групи) – за несвоєчасне подання звітності до 3 СГ на суму 1,0 тис. грн, за несвоєчасну сплату до 15 СГ на суму 5,8 тис. грн;
єдиного податку (фізичні особи) – до 1855 СГ на суму 1,8 млн грн;
ПДВ (юридичні особи) – за несвоєчасне подання (неподання) звітності до 400 СГ на суму 0,4 млн грн, несвоєчасну сплату податкових зобов’язань до 18 СГ на суму 24,4 тис. грн, а також за порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних в ЄРПН до 73 СГ на суму 19,6 тис. грн; 
ПДВ (фізичні особи) – за несвоєчасну сплату податкових зобов’язань до 212 СГ на суму 0,8 млн грн;
акцизного податку (юридичні та фізичні особи) – до 363 СГ на суму 199,3 тис. грн;
єдиного внеску (фізичні особи) – до 220 СГ на суму 60,0 тис. грн;
місцевих податків та зборів (юридичні особи) – до 39 СГ на суму 0,4 млн грн; 
рентних та ресурсних платежів – до 39 СГ на суму 0,8 млн гривень
2.8.
Організація роботи щодо проведення перевірок СГ з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій
Управління податкового аудиту

Протягом 
півріччя
У звітному періоді розпочато 1 перевірку СГ з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій. На даний час перевірка триває
2.9.
Вжиття заходів щодо своєчасного відпрацювання підприємств реального сектору економіки, які скористалися схемним податковим кредитом для мінімізації чи ухилення від оподаткування

Управління податкового аудиту
Протягом 
півріччя
Протягом звітного періоду проведено контрольно-перевірочні заходи стосовно 25 ризикових СГ, що формували схемний податковий кредит з ПДВ, за результатами яких встановлено порушення податкового законодавства та донараховано 21,3 млн грн, у т. ч.:
основний платіж – 18,8 млн грн;
штрафні санкції – 2,5 млн грн; 
зменшено від’ємне значення ПДВ на 1,7 млн грн;
зменшено бюджетне відшкодування – 21,3 млн гривень 
2.10.
Організація проведення перевірок суб’єктів господарювання з метою виявлення та/або відпрацювання сумнівних фінансових операцій, щодо яких виникають підстави вважати, що вони пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванням тероризму

Відділ боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Протягом 
півріччя
З метою виявлення та/або відпрацювання сумнівних фінансових операцій, виявлено та складено 95 повідомлень про фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів на загальну суму 246,0 млн гривень. Відповідні матеріали передані до Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС
2.11.
Організація проведення комплексу заходів, спрямованих на виявлення та протидію правопорушенням, пов’язаним із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму
Відділ боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Протягом 
півріччя
У напрямі виявлення та протидії  правопорушенням, пов’язаним з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом складено 35 матеріалів (на загальну суму 625,1 млн грн) з ознаками кримінальних правопорушень. У матеріалах встановлено ознаки скоєння злочинів: за ст. 209 КК України – 11, предикатних злочинів – 24.
Внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію за 5 фактами вчинення правопорушень.
Разом з тим 22 висновки приєднано до матеріалів кримінальних проваджень для використання у ході досудових розслідувань
2.12.
Вжиття комплексу заходів щодо виявлення схем, пов’язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом
Відділ боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Протягом 
півріччя
За рахунок вжитих заходів виявлено 11 схем, пов’язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 161,0 млн гривень. 
Внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію за 3 фактами вчинення правопорушень за статтею 209 КК України
Розділ 3. Організація роботи щодо контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв,
тютюнових виробів і реалізації пального
3.1.
Організація роботи щодо ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах і пальним, зберігання пального, здійснення контролю за повнотою та своєчасністю надходження до бюджету плати за ліцензії

Управління контролю за підакцизними товарами
Протягом 
півріччя
Організовано роботу щодо ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами:
видано 2343 ліцензії, у т. ч. на: роздрібну торгівлю алкогольними напоями – 1223, роздрібну торгівлю тютюновими виробами – 964, роздрібну торгівлю пальним – 68, зберігання пального – 88;
подовжено 3802 ліцензії, у т. ч. на: роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами – 3077; роздрібну торгівлю пальним – 75; зберігання пального – 650;
переоформлено 115 ліцензій, у т. ч. на: роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами – 91; роздрібну торгівлю пальним – 2; зберігання пального – 22;
анульовано дію 405 ліцензій, у т. ч. на: роздрібну торгівлю алкогольними напоями – 161; тютюновими виробами – 145; роздрібну торгівлю пальним – 67; зберігання пального – 32.
За результатами вжитих заходів забезпечено надходжень до місцевих бюджетів:
плати за ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами –8,4 млн грн; 
плати за ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, виробництво спирту та алкогольних напоїв – 2,6 млн грн;
плати за ліцензії на оптову, роздрібну торгівлю пальним та зберігання пального – 1,2 млн гривень.
Разом з тим 2 виробникам алкогольних напоїв видано 862000 марок акцизного податку для маркування підакцизних товарів з використанням штрих коду та QR-коду (електронна марка) 

3.2.
Організація роботи щодо запобігання і боротьби з незаконним виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах та контроль за наявністю марок акцизного податку для маркування підакцизних товарів з використанням штрих коду та QR-коду (електронна марка)

Управління контролю за підакцизними товарами
Протягом 
півріччя
Проведено 49 фактичних перевірки, за результатами яких встановлено 92 порушень щодо:
оптової або роздрібної торгівлі алкогольними напоями за цінами нижчими від мінімальних – 9;
зберігання алкогольних напоїв не маркованих марками акцизного податку встановленого зразка –4;
роздрібної торгівлі тютюновими виробами за цінами вищими від максимальних – 1;
імпорту алкогольних напоїв без ліцензії – 1;
роздрібної торгівлі алкогольними напоями без ліцензії – 3;
зберігання алкогольних напоїв у місцях зберігання не внесених до Єдиного реєстру – 2;
торгівлі алкогольними напоями через РРО, не внесений до ліцензії – 2;
оптової торгівлі пальним без ліцензії – 1;
зберігання пального без ліцензії – 4;
неподання, несвоєчасне подання або подання з недостовірними відомостями звіту про обсяги виробництва та/або обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 4;
інше – 70.
Фактів підробки марок акцизного податку для маркування підакцизних товарів з використанням штрих коду та QR-коду (електронна марка) у звітному періоді не виявлено
3.3.
Здійснення контролю на акцизних складах підприємств, що виробляють спирт, спиртовмісну продукцію, пальне, алкогольні напої та податкових постах на підприємствах, які отримують спирт за нульовою ставкою акцизного податку

Управління контролю за підакцизними товарами
Протягом 
півріччя
Організовано постійну роботу представників ГУ ДПС на 2 акцизних складах спиртових заводів (у т. ч. 1 – спиртовий завод та 1 – підприємство-виробник лікеро-горілчаної продукції) та 5 податкових постах. 
Чергування на акцизних складах та  податкових постах здійснювалось відповідно до затверджених керівництвом ГУ ДПС графіків чергувань працівників (80, у т. ч. 36 основних та 44 уточнених). З працівниками, які залучались до чергування на акцизних складах та податкових постах, постійно проводились інструктажі та спеціальні навчання щодо специфіки контролю за виробництвом спирту. 
Перевірками роботи представників на акцизних складах та податкових постах фактів порушень, або не забезпечення присутності на акцизних складах та податкових постах (відповідно до затверджених графіків) не встановлено.
Інформація щодо проведеної роботи щомісяця направлялась до ДПС (направлено 6 інформацій)
3.4.
Застосування фінансових санкцій у вигляді штрафу до суб’єктів господарювання оптової торгівлі, виробників та імпортерів за порушення законодавства, яке регулює відносини у сфері виробництва та обігу спирту, пального, алкогольних напоїв і тютюнових виробів за результатами фактичних перевірок

Управління контролю за підакцизними товарами
Протягом 
півріччя
У звітному періоді за результатами проведених 49 фактичних перевірок до СГ, за виявленими фактами порушень законодавства у сфері виробництва та обігу підакцизних товарів застосовано фінансові санкції на суму 21,7 млн грн, сплачено до бюджету – 0,4 млн гривень
3.5.
Організація роботи з проведення камеральних перевірок податкової звітності, у т. ч. електронних камеральних перевірок податкової звітності платників акцизного податку

Управління контролю за підакцизними товарами
Протягом 
півріччя
Організовано та проведено 10023 камеральних перевірок декларацій акцизного податку поданих СГ – юридичними особами та ФОП. За результатами проведеної роботи, складені 332 акти щодо фактів порушення термінів подання декларацій з акцизного податку, застосовано штрафних санкцій на суму 199,3 тис. грн, сплачено – 29,1 тис. гривень.
Електронні камеральні перевірки податкової звітності платників акцизного податку - юридичних осіб не проводились у зв’язку з відсутністю програмного забезпечення
3.6.
Застосування штрафних санкцій за несвоєчасне подання (неподання) податкової звітності, своєчасності сплати податкових зобов’язань, своєчасності реєстрації акцизних накладних/розрахунків-коригування до акцизних накладних в СЕАРП та СЕ платників акцизного податку


Управління контролю за підакцизними товарами
Протягом 
півріччя
За виявлені порушення до СГ застосовано 363 податкових повідомлень-рішень на загальну суму штрафних санкцій 199,3 тис. грн у т. ч.: 
259 – за неподання та несвоєчасне подання декларацій (184,3 тис. грн);
184 – за несвоєчасну сплату узгоджених зобов’язань (15,0 тис. гривень).
У звітному періоді фактів несвоєчасної реєстрації акцизних накладних/розрахунків-коригування до акцизних накладних в СЕАРП та СЕ платників акцизного податку - юридичних осіб не встановлено
Розділ 4. Впровадження та розвиток електронних сервісів для суб’єктів господарювання
4.1.
Проведення роботи щодо впровадження електронних сервісів обслуговування платників податків
Управління електронних сервісів, 
державні податкові інспекції (далі – ДПІ)

Протягом 
півріччя
У звітному періоді постійно проводилась робота щодо супроводження електронних сервісів обслуговування платників податків.
Забезпечено обмін електронними документами між суб’єктами електронного документообігу. Протягом звітного періоду прийнято та опрацьовано 2254 повідомлення про надання інформації щодо електронного цифрового підпису.
Продовжував роботу модернізований електронний сервіс «Електронний кабінет платника», через приватну частину якого платник має можливість направити електронного листа до будь якого органу ДПС
4.2.
Координація діяльності центрів обслуговування платників (далі – ЦОП) з надання адміністративних послуг та консультацій
Управління електронних сервісів

Протягом 
півріччя
Забезпечено координацію діяльності ЦОП з надання адміністративних послуг та консультацій. До ДПІ направлено 15 наказів, 2 розпорядження та 30 службових листів для оперативного інформування платників податків та актуалізації інформації, розміщеної на стендах у приміщеннях ЦОП.
Щомісяця складаються та затверджуються в установленому порядку графіки роботи працівників, задіяних у місцях прийому суб’єктів звернень, у т. ч. ЦОП.
На субсайті ГУ ДПС на банері «Центри обслуговування» розміщена інформація про:
режим роботи ЦОП в умовах карантину; 
надання адміністративних послуг у режимі онлайн або за попереднім записом (за телефонами) виключно для надання адміністративних послуг у разі гострої необхідності;
порядок отримання адміністративних послуг в умовах карантину; 
електронні сервіси.  
У звітному періоді оновлювались зразки заяв щодо надання адміністративних послуг, які розміщені на субсайті ГУ ДПС (у підрозділі «Адміністративні послуги» розділу «Діяльність») та на банері «Центри обслуговування». 
Платникам податків надано 68876 адміністративних послуг, у т. ч. 43505 – через ЦОП.
У середньому ГУ ДПС щодня надається 555 адміністративних послуг, у т. ч. 350 - через ЦОП.
Разом з тим при наданні адміністративних послуг платникам податків, їм надаються усні консультації 

4.3.
Забезпечення реєстрації та повноти обліку платників податків, платників єдиного внеску
Управління електронних сервісів,
ДПІ

Протягом 
півріччя
У звітному періоді: 
оброблено відомостей з ЄДР – 13475 (у т. ч.: юридичні особи – 4768, ФОП – 8707);
взято на облік 592 новостворених платника податків - юридичних осіб та 3194 новостворених ФОП; 
припинено 404 платника податків - юридичних осіб та 2267 ФОП.
Разом з тим:
взято на облік за неосновним місцем обліку юридичних осіб – 1666 та ФОП – 1848; 
прийнято та оброблено заяв про внесення змін до облікових даних платника за ф. 1-ОПП – 488;
створено та оброблено 518 документів щодо обліку платників податків, а саме: службові документи – 232; відміна рішення щодо зняття з обліку – 1; продовження строку перебування на обліку – 1; інформація (витяг, відомості, рішення) про припинення, зупинення (для СГ, не включних до ЄДР) – 7; зняття з обліку за неосновним місцем обліку – 13; відомості відповідних реєстрів про реєстрацію (для обліку за основним місцем з ознакою «платник не подав заяви про взяття на облік») – 39; повідомлення про обслуговування централізованою бухгалтерією – 80; облік за неосновним місцем обліку з ознакою «платник не подав заяви про взяття на облік» – 146;
прийнято 30 документів на встановлення/зняття ознаки незалежної професійної діяльності від фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність (23 – адвокати, 1 – арбітражний керуючий, 5 – приватні нотаріуси, 1 – приватний виконавець);
внесено та опрацьовано 31 додатковий документ (8 – на зміну ознаки «Бюджетна установа», 4 – зміна категорії страхувальника, 1 – підтвердження статусу «платник/неплатник», 18 – встановлення/зняття ознаки «ФО-інвалід/пенсіонер за віком»);
зареєстровано/перереєстровано РРО – 837 (у т. ч. юридичні особи – 286, ФОП – 551), скасовано РРО – 605 (у т. ч. юридичні особи – 314, ФОП – 291), складено рішень про скасування реєстрації РРО – 11;
зареєстровано/скасовано КОРО/РК – 3059 (у т. ч. юридичні особи – 1256, ФОП – 1803), скасовано КОРО/РК – 2357 (у т. ч. юридичні особи – 1370, ФОП – 987);
прийнято та оброблено 13239 повідомлень про об’єкти оподаткування за ф.20-ОПП (юридичні особи – 8935, ФОП – 4304); 
видано повідомлень про взяття на облік платника єдиного внеску за ф. 2-ЄСВ – 23; 
прийнято заяв про взяття на облік: 
платників єдиного внеску за ф. 1-ЄСВ – 18; 
платників єдиного внеску (членів фермерського господарства) за ф. 12-ЄСВ – 5. 
Разом з тим прийнято заяви щодо зняття з обліку платника єдиного внеску за ф. 7-ЄСВ – 11 та 43226 повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах 

4.4.
Здійснення заходів щодо формування та ведення:
Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; 
окремого реєстру Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків та обліковуються за прізвищем, ім’ям, по батькові, серією та номером паспорта);
Реєстру платників ПДВ; 
Реєстру страхувальників; 
Реєстру волонтерів АТО; 
Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій; 
Реєстру платників податків – нерезидентів;
Реєстру договорів про спільну діяльність, договорів управління майном та угод про розподіл продукції; 
Реєстру отримувачів бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції

Управління електронних сервісів,
ДПІ

Протягом 
півріччя
У звітному періоді прийнято 83 облікові картки ф. 1ДР, що подаються фізичними особами для реєстрації у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (далі - ДРФО).
Сформовано та надіслано до ДПС файлів-запитів:
65 – для реєстрації платника в ДРФО;
33 – для внесення змін платника до ДРФО;
275 – на отримання відомостей з ДРФО про суми виплачених доходів та утриманих податків/джерела виплачених доходів та утриманих податків.
Прийнято та оброблено 371 реєстраційну заяву платника ПДВ (у т. ч. юридичні особи – 318, ФОП – 53), з них зареєстровано платником ПДВ – 96 (у т. ч. юридичні особи – 92, ФОП – 4). 
У ГУ ДПС перебуває на обліку: 
волонтерів АТО – 3;
договорів про спільну діяльність – 16;
отримувачів бюджетної дотації – 72;
платників податків-нерезидентів – 22 (у т. ч.: постійне представництво – 12, відокремлений підрозділ нерезидента – 2, нерезиденти, що відкривають рахунки в банках України – 7; нерезиденти, які здійснюють діяльність через постійні представництва – 1). 
Згідно з даними у державному реєстрі реєстраторів розрахункових операцій:
зареєстровано/перереєстровано РРО – 837;
скасовано РРО – 605;
складено рішень про скасування реєстрації РРО – 11;
зареєстровано ПРРО – 350.
У звітному періоді прийнято та оброблено заяв про:
реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового – 33 (у т. ч.: реєстрація – 5, зміни – 27, анулювання – 1);
взяття на облік платника єдиного внеску за ф. 1 - ЄСВ – 18; 
взяття на облік платника єдиного внеску (член фермерського господарства) за ф. 12-ЄСВ - 5; 
зняття з обліку платника єдиного внеску за ф. 7 - ЄСВ – 11.
Разом з тим прийнято та оброблено:
повідомлень про взяття на облік платника єдиного внеску за ф.2 - ЄСВ – 23; 
додаткові документи – 31 (у т. ч.: зміна ознаки «Бюджетна установа» - 8, підтвердження статусу «платник/неплатник» - 1, встановлення/зняття ознаки «ФО-інвалід/пенсіонер за віком» - 18).
Сформовано 72 витяги на запити з реєстру платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
Розділ 5. Організація роботи з платниками податків, громадськістю та засобами масової інформації
5.1.
Організація та проведення публічного інформування платників через субсайт ГУ ДПС та ЗМІ щодо практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції ДПС
Сектор інформаційної взаємодії 
(організаційно-
розпорядче управління), структурні підрозділи,
ДПІ
Протягом 
півріччя
Розміщено 465 матеріалів на субсайті ГУ ДПС та направлено 196 інформацій у ЗМІ щодо практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції ДПС.
Разом з тим організовано та проведено 371 сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія»,  26 семінарів для платників податків

5.2.
Інформування громадськості через ЗМІ та субсайт ГУ ДПС щодо завдань, напрямів і результатів діяльності ГУ ДПС, соціальної значимості добровільної та своєчасної сплати податків, зборів та інших платежів
Сектор інформаційної взаємодії 
(організаційно-
розпорядче управління), структурні підрозділи,
ДПІ
Протягом 
півріччя
На субсайті ГУ ДПС розміщено 342 інформаційних матеріалів щодо діяльності, значимості добровільної та своєчасної сплати податків, зборів та інших платежів. 
До ЗМІ направлено 115 інформаційних матеріалів з питань діяльності ГУ ДПС

5.3.
Організація та проведення засідань Громадської ради при ГУ ДПС, зустрічей з громадськістю та бізнес-спільнотою з питань розвитку сегмента податкового адміністрування
Сектор інформаційної взаємодії 
(організаційно-
розпорядче управління), структурні підрозділи
Протягом 
півріччя
Організовано та проведено 2 засідання Громадської ради при ГУ ДПС. За результатами, яких складено 2 протоколи від 30.03.2021 № 1 та від 29.06.2021 № 2
5.4.
Організація та проведення публічних заходів за участі керівництва ГУ ДПС для висвітлення актуальних питань діяльності ГУ ДПС (інтерв’ю, коментарів, пресконференцій, брифінгів та інших заходів)
Сектор інформаційної взаємодії 
(організаційно-
розпорядче управління), структурні підрозділи
Протягом 
півріччя
Організовано та проведено 56 публічних   заходів за участі керівництва ГУ ДПС. Для ЗМІ організовано 13 інтерв’ю, 34 коментарі та 9 інших публічних заходів
5.5.
Забезпечення інформаційного наповнення субсайту ГУ ДПС
Сектор інформаційної взаємодії 
(організаційно-
розпорядче управління), структурні підрозділи,
ДПІ
Протягом 
півріччя
Забезпечено інформаційне наповнення субсайту ГУ ДПС 807 матеріалами. Із висвітленням актуальних питань, у т. ч.:
новації податкового законодавства; 
застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій;
соціальної підтримки платників податків на період обмежувальних протиепідемічних заходів;
надходження податків і зборів до бюджетів усіх рівнів;
використання електронних сервісів;
тощо
5.6.
Організація та координація роботи структурних підрозділів ГУ ДПС щодо своєчасного розгляду та надання відповідей на запити відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
Організаційно-
розпорядче управління, структурні підрозділи,
ДПІ
Протягом 
півріччя
Забезпечено організацію та координацію роботи структурних підрозділів ГУ ДПС щодо своєчасного розгляду та надання відповідей на 62 запити щодо отримання публічної інформації, у т. ч.: надано відповідей (задоволено) – 50, відмовлено в наданні інформації – 11, надіслано за належністю – 1. 
За тематикою запити стосувались надання інформації щодо: 
створення та початку діяльності Головного управління ДПС у Сумській області як відокремленого підрозділу ДПС;
переліку контрагентів, видів операцій з ними та період господарських відносин з платником податків на підтвердження невідповідності критеріям ризиковості платника; 
рахунків для сплати податків та кодів КОАТУУ;
сплати орендної плати/земельного податку за земельні ділянки;
надходжень за користування земельними ділянками комунальної власності;
суми погашення заборгованості із платежів до місцевого бюджету;
кількості громадян, які задекларували у 2021 році доходи в сумі понад 1 млн грн;
тощо.
Із загальної кількості запитів: 17 – надійшли від юридичних осіб (27,4 відс.) та 45 – від фізичних осіб (72,6 відсотка). 
На субсайті ГУ ДПС розміщено 26 інформацій. 
Порушення термінів розгляду запитів на отримання публічної інформації не допускались

5.7.
Забезпечення кваліфікованого і своєчасного розгляду звернень громадян відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» 
Організаційно-
розпорядче управління, структурні підрозділи,
ДПІ
Протягом 
півріччя
Надійшло на розгляд 131 письмове звернення громадян. Усі звернення розглянуті своєчасно.
Із загальної кількості письмових звернень надійшло: 129 заяв (98,5 відс.), 2 скарги (1,5 відс.), пропозиції не надходили. 
Інформація щодо стану розгляду звернень громадян щокварталу оприлюднюється на субсайті ГУ ДПС (розділ «Приймальня громадян»).
Порушення термінів розгляду звернень громадян посадовими особами ГУ ДПС не допускались.
До ДПС направлено 2 звітні інформації про стан організації роботи зі зверненнями громадян (листи від 31.03.2021 № 1965/8/28-01-04-09 та від 29.06.2021 № 3942/8/28-01-02-06)
5.8.
Організація особистого прийому громадян посадовими особами ГУ ДПС. 
Доведення до структурних підрозділів ГУ ДПС доручень, наданих керівництвом під час особистих прийомів громадян
Організаційно-
розпорядче управління, структурні підрозділи
Протягом 
півріччя
У ГУ ДПС особистий прийом громадян посадовими особами проводиться згідно затверджених графіків, які розміщені на інформаційних стендах в приміщеннях ГУ ДПС, ЦОП та на субсайті ГУ ДПС. 
У зв’язку з оголошенням в Україні карантину, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» (зі змінами) та з метою запобігання поширення вірусу COVID-19, ГУ ДПС тимчасово припинено проведення особистого прийому громадян
5.9.
Забезпечення якісного та своєчасного розгляду інформації, що надходить на сервіс «Пульс», та запитів, звернень юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які надходять від державної установи «Урядовий контактний центр»
Організаційно-
розпорядче управління, структурні підрозділи,
ДПІ
Протягом 
півріччя
Забезпечено якісний та своєчасний розгляд інформації, що надходить на сервіс «Пульс» та запитів, звернень юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які надходять від державної установи «Урядовий контактний центр».
Постійно здійснюється моніторинг та супроводження опрацювання інформації, яка надходить на сервіс «Пульс».
За звітний період до сервісу «Пульс» на розгляд надійшло від СГ за податковим напрямом – 63 запити (у т. ч.: 38 направлено на розгляд до ГУ ДПС та 25 розглянуто ДПС). 
У звітному періоді несвоєчасного прийняття в роботу інформації, що надсилається за допомогою програмного модуля «Пульс» системи CRM IDD та порушення термінів її розгляду не допускалось.
Забезпечено якісний та своєчасний розгляд 78 звернень, які надійшли від державної установи «Урядовий контактний центр», 5 звернень знаходяться на розгляді (термін розгляду не настав). Відповіді на всі звернення надані вчасно
Розділ 6. Забезпечення взаємозв’язків з органами державної влади та місцевого самоврядування,
міжнародного співробітництва. Організація міжвідомчої взаємодії із суб’єктами інформаційних відносин
6.1.
Підготовка аналітичних матеріалів керівництву ГУ ДПС на засідання комісій при Сумській обласній державній адміністрації з окремих питань
Управління:
податкового адміністрування фізичних осіб,
податкового адміністрування юридичних осіб
Протягом 
півріччя
З метою мобілізації до бюджету додаткових надходжень ПДФО, у звітному періоді проводилась індивідуальна робота з керівниками та головними бухгалтерами підприємств та ФОП щодо підвищення рівня заробітної плати та своєчасної її виплати. Узагальнена інформація направлялась до комісій при місцевих органах влади та райдержадміністраціях області.
Проведено індивідуальну роботу на комісіях при місцевих органах влади з керівниками 226 підприємств та безпосередньо у органах ДПС – 177.
За результатами спільних заходів 395 підприємств  підвищили рівень заробітної плати, до бюджету додатково надійшло 1,3 млн грн ПДФО
6.2.
Проведення спільних заходів з органами місцевого самоврядування стосовно проведення роботи з керівниками підприємств, установ, організацій спрямованої на погашення заборгованості з виплати заробітної плати та підвищення рівня виплати заробітної плати, а також сплати належних сум податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску

Управління податкового адміністрування  фізичних осіб
Протягом
півріччя
У звітному періоді надходження ПДФО до місцевого бюджету області становили 3245,5 млн грн, індикативний показник виконано на 95,0 відсотків.
Забезпечено участь представників ГУ ДПС на 6 засіданнях комісій при ОДА стосовно проведення роботи з керівниками підприємств, установ, організацій спрямованої на погашення заборгованості з виплати заробітної плати та підвищення рівня виплати заробітної плати, а також сплати належних сум ПДФО та єдиного внеску. За результатами спільних заходів 12 підприємств погасили заборгованість з виплати заробітної плати у сумі 22,9 млн грн, сплачено до бюджету єдиного внеску – 1,3 млн гривень.
Разом з тим проводились співбесіди з керівниками 17 підприємств-боржників, за результатами яких 17 підприємств погасили заборгованість з виплати заробітної плати у сумі 17,0 млн грн, сплачено ПДФО – 0,5 млн грн та єдиного внеску – 4,6 млн гривень  

6.3.
Формування та надання інформаційних матеріалів іншим територіальним органам виконавчої влади та державним органам на їх запити щодо платників податків з ймовірними ознаками ризику їх господарської діяльності 
Управління електронних сервісів
Протягом 
півріччя
Забезпечено підготовку 167 інформаційних матеріалів щодо платників податків з ймовірними ознаками ризику їх господарської діяльності на запити:
ГУ ДПС інших областей – 142;
ГУ ДФС інших областей – 18;
правоохоронних органів – 7 

6.4.
Формування звітності щодо стану розрахунків платників податків з бюджетами та сплати єдиного внеску.
Надання інформації територіальним органам виконавчої влади

Управління електронних сервісів

Протягом
півріччя
Щомісяця формувалась та надсилалась інформація до територіальних  органів виконавчої влади про стан розрахунків платників з бюджетом та сплати єдиного внеску (надано 6 інформацій).
Інформація щодо надходжень податків, зборів та платежів до бюджетів усіх рівнів постійно розміщується  на офіційному субсайті ГУ ДПС
6.5.
Здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань
 
Управління інфраструктури та бухгалтерського обліку 
Протягом
півріччя
Здійснено контроль за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань. Протягом звітного періоду зареєстровано в органах ГУ ДКСУ у Сумській області 92 бюджетних зобов’язання, 95 фінансових бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та здійснено 1761 платіж
Розділ 7. Координація роботи з питань основної діяльності, здійснення контролю
за виконанням документів та перевірок з окремих питань
7.1.
Організаційне забезпечення проведення апаратних нарад (тощо) за участі керівників структурних підрозділів ГУ ДПС, підготовка відповідних матеріалів.
Складання протоколів, доведення до виконавців прийнятих рішень та здійснення контролю за їх виконанням

Організаційно-розпорядче управління 
Протягом
півріччя
Організовано та проведено 9 апаратних нарад за участі керівників структурних підрозділів ГУ ДПС. За результатами яких складено 9 протоколів та доведено до виконавців прийняті рішення. Здійснено постановку на автоматизований контроль 106 контрольних доручень. 
Разом з тим на апаратні наради за участі керівників структурних підрозділів ГУ ДПС, керівництву надано 9 інформаційних довідок щодо стану виконавської дисципліни.
Організовано підготовку 11 інформаційно-аналітичних матеріалів керівництву ГУ ДПС для участі на апаратних нарадах ДПС у режимі відеоконференцзв’язку. Направлено до ДПС 11 інформацій щодо участі посадових осіб ГУ ДПС у апаратних нарадах ДПС.
З метою забезпечення виконання протокольних доручень ДПС, розроблено 11 доручень, які доведено до структурних підрозділів до виконання.
Здійснено постановку на контроль 125 контрольних доручень
7.2.
Розробка та подання на затвердження Голові ДПС планів роботи Головного управління ДПС у Сумській області на друге півріччя 2021 року.
Підготовка та направлення до ДПС звітів про виконання планів роботи ГУ ДПС на друге півріччя 2020 року та 2020 рік 

Організаційно-розпорядче управління
До 05.06.2021

31.01.2021
Забезпечено розробку та подання на затвердження Голові ДПС Плану роботи Головного управління ДПС у Сумській області на друге півріччя 2021 року (лист від 02.06.2021 № 3399/8/18-28-01-01-31).
На підставі інформації, наданої структурними підрозділами, підготовлено та направлено до ДПС звіти про виконання планів роботи Головного управління ДПС у Сумській області на друге півріччя 2020 року та 2020 рік (лист від 29.01.2021 № 546/8/18-28-01-01-31)
7.3.
Розробка Організаційної структури та Штатного розпису ГУ ДПС (переліків змін до них) та надання до ДПС на затвердження у встановленому порядку
Управління: організаційно-розпорядче,
інфраструктури та бухгалтерського обліку
Протягом
півріччя
Введено в дію Перелік змін до Організаційної структури Головного управління ДПС у Сумській області № 1 (наказ ГУ ДПС від 04.01.2021 № 1).
Розроблено та направлено до ДПС на затвердження Перелік змін № 2 до Організаційної структури Головного управління ДПС у Сумській області (лист ГУ ДПС від 09.03.2021 № 1479/8/18-28-01-01-31), який затверджено Головою ДПС 19.03.2021. Введений в дію наказом ГУ ДПС від 22.03.2021 № 215.
Забезпечено підготовку та направлення до ДПС на затвердження Штатного розпису Головного управління ДПС у Сумській області на 2021 рік (лист від 18.01.2021 № 305/8/18-28-10-01-30), який затверджений Головою ДПС 26.01.2021 та введений в дію наказом ГУ ДПС від 02.02.2021 № 144. 
Разом з тим розроблено та направлено до ДПС на затвердження переліки змін до Штатного розпису Головного управління ДПС у Сумській області:
№ 1 (лист від 17.02.2021 № 1017/8/18-28-10-01-30), який затверджений Головою ДПС 25.02.2021 та введений в дію наказом ГУ ДПС від 26.02.2021 № 190;
№ 2 (лист від 22.03.2021 № 1769/8/18-28-10-01-31), який затверджений Головою ДПС 23.03.2021 та введений в дію наказом ГУ ДПС від 30.03.2021 № 226
7.4.
Реєстрація, розсилка та постановка на контроль документів організаційно-розпорядчого характеру 
Організаційно-розпорядче управління

Протягом
півріччя
Здійснено в АІС «Управління документами» реєстрацію та розсилку 1698 документів ГУ ДПС, у т. ч.:
накази – 1445;
розпорядження – 175;
доручення начальника ГУ ДПС – 55;
доручення начальника ГУ ДПС до доповідних записок керівників структурних підрозділів – 14;
протоколи апаратних нарад – 9.
Здійснено постановку на автоматизований контроль в АІС «Управління документами» 2538 доручень, у т. ч.:
накази – 1405;
розпорядження – 49;
доручення начальника ГУ ДПС – 936;
доручення начальника ГУ ДПС до доповідних записок керівників структурних підрозділів – 42;
протоколи апаратних нарад – 106
7.5.
Організація та здійснення системного автоматизованого контролю, дистанційного автоматизованого контролю за виконанням структурними підрозділами ГУ ДПС контрольних доручень
Організаційно-розпорядче управління

Протягом
півріччя
Організовано та здійснено системний автоматизований контроль за виконанням 3740 контрольних доручень (забезпечено обробку, аналіз інформації структурних підрозділів та оцінку стану виконання контрольних доручень), у т. ч.: 
1444 – накази, розпорядження ГУ ДПС;
74 – протокольні доручення керівництва ГУ ДПС;
771 – доручення начальника ГУ ДПС (у т. ч. 41 – доручення начальника ГУ ДПС до доповідних записок керівників структурних підрозділів);
1085 – доручення керівництва ГУ ДПС до іншої вхідної кореспонденції (у т. ч. повідомлення про корупцію);
63 – запити на публічну інформацію;
189 – звернення громадян (у т. ч. 45 звернень на які не поширюється дія Закону України);
114 – тощо.
Разом з тим забезпечено здійснення системного дистанційного автоматизованого контролю за виконанням 1407 контрольних доручень ДПС (забезпечено обробку та аналіз інформації структурних підрозділів), у т. ч.:
202 – накази, розпорядження ДПС; 
11 – рішення Колегії ДПС;
118 – протокольні доручення, що надані на апаратних нарадах ДПС, проведених за участі керівництва ГУ ДПС у режимі відеоконференцзв’язку;
952 – доручення Голови ДПС, доручення Голови ДПС до доповідних записок керівників структурних підрозділів ДПС та листи-доручення;
124 – звернення, які надійшли на Урядову «гарячу лінію» та сервіс «Пульс»
7.6.
Здійснення системної оцінки рівня виконавської дисципліни у структурних підрозділах ГУ ДПС з виконання контрольних доручень
Організаційно-розпорядче управління

Щомісяця 
У звітному періоді забезпечено здійснення системної оцінки рівня виконавської дисципліни у структурних підрозділах ГУ ДПС з виконання контрольних доручень. 
За результатами проведеної роботи керівництву ГУ ДПС надано 6  доповідних записок з відповідними пропозиціями та підготовлено 6 доручень. Порівняльний аналіз стану виконавської дисципліни проводився у розрізі груп кореспондентів та структурних підрозділів ГУ ДПС.
У звітному періоді встановлено 1 факт порушення терміну виконання контрольного доручення, який відображений у доповідній записці від 11.05.2021 № 994/18-28-01-01-33.
Разом з тим на 9 апаратних нарадах ГУ ДПС розглядалось питання щодо стану виконавської дисципліни у структурних підрозділах
7.7.
Підготовка проєктів наказів щодо розподілу обов’язків між керівництвом ГУ ДПС та направлення на погодження до ДПС у встановленому порядку 
Організаційно-розпорядче управління

Протягом
півріччя
Забезпечено підготовку 4 проєктів наказів щодо розподілу обов’язків між керівництвом ГУ ДПС та направлено на погодження до ДПС у встановленому порядку (листи від 04.01.2021 № 1/8/ВП/18-28-01-01-31; від 16.02.2021 № 966/8/18-28-01-01-31, від 23.03.2021 № 1780/8/18-28-01-01-31 та від 10.06.2021 № 3582/8/18-28-01-01-31). Після погодження ДПС (листи від 12.01.2021 № 620/7/99-00-01-01-01-07, від 18.02.2021 № 4478/7/99-00-01-01-01-07, від 30.03.2021 № 710/7/99-00-01-01-01-07 та від 15.06.2021 № 13774/7/99-00-01-01-01-07) видано 4 накази ГУ ДПС від 12.01.2021 № 64, 18.02.2021 № 182, від 31.03.2021 № 229 та від 16.06.2021 № 329, копії яких, направлено до ДПС у встановленому порядку (листи від 12.01.2021 № 164/8/18-28-01-01-31, від 18.02.2020 № 1034/8/18-28-01-01-31, від 31.03.2021 № 1966/8/18-28-01-01-31 та від 16.06.2021 № 3729/8/18-28-01-01-31) 
7.8.
Приймання, реєстрація, обробка, постановка на автоматизований контроль завдань у системі електронного документообігу вхідної кореспонденції та приймання, реєстрація, обробка вихідної кореспонденції 

Організаційно-розпорядче управління
Протягом
півріччя
Забезпечено приймання, реєстрацію, обробку 48190 документів у системі електронного документообігу вхідної кореспонденції, у т. ч. від: ДПС – 2241 (у т. ч.  листів-доручень – 2001, ІПК –15, протоколів апаратних нарад – 16; наказів та розпоряджень – 66, доручень – 7); фізичних осіб підприємців та громадян – 18639; підприємств, організацій, установ – 11340; територіальних органів ДПС – 2737; органів державної влади та місцевого самоврядування – 13227; народних депутатів (запити) – 6.
Здійснено постановку на автоматизований контроль в АІС «Управління документами» 3384 доручення, у т. ч.:
72 – розпорядчі документи ДПС;
575 – доручення (листи-доручення) ДПС;
16 – рішення (протоколи) колегій ДПС;
82 – протокольні доручення керівництва ДПС;
2639 – листи ДПС.
Забезпечено приймання, реєстрацію, обробку 22544 документа вихідної кореспонденції, у т. ч. на адреси: ДПС – 4009 (у т. ч. ІПК – 14); фізичних осіб підприємців та громадян – 3989; підприємств, організацій, установ – 3990; територіальних органів ДПС – 1544; органів державних влади та місцевого самоврядування – 9008.
Разом з тим забезпечено реєстрацію 1080 вихідних документів у журналі (Ж12) щодо організації, проведення та реалізації матеріалів перевірок платників податків

7.9.
Сканування та розсилка документів вихідної кореспонденції на адреси органів ДПС, а також іншої вихідної кореспонденції за рішенням керівника ГУ ДПС 
Організаційно-розпорядче управління

Протягом
півріччя
Забезпечено сканування та розсилку 23624 документів вихідної кореспонденції на адресу органів ДПС – 4009 та  іншої вихідної кореспонденції за рішенням керівника ГУ ДПС – 19615. 
Оброблено та відправлено 6253 листа засобами поштового зв’язку

7.10.
Здійснення внутрішнього контролю у ГУ ДПС
Організаційно-розпорядче управління, 
структурні підрозділи

Протягом
півріччя
З метою забезпечення здійснення внутрішнього контролю у ГУ ДПС, розроблено Порядок організації та здійснення внутрішнього контролю в Головному управлінні ДПС у Сумській області, затверджений наказом ГУ ДПС від 18.02.2021 № 181 та доведено до структурних підрозділів до виконання.
На підставі інформації отриманої від структурних підрозділів, складено зведений опис внутрішнього середовища та зведений перелік (реєстр) ідентифікованих ризиків. Наказом ГУ ДПС від 08.04.2021 № 238, затверджений План з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів у Головному управлінні ДПС у Сумській області на 2021 рік
7.11.
Забезпечення діяльності Дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ Головного управління ДПС у Сумській області
Організаційно-розпорядче управління, 
структурні підрозділи
Протягом
півріччя
З метою забезпечення діяльності Дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ Головного управління ДПС у Сумській області розроблено Положення про Дисциплінарну комісію з розгляду дисциплінарних справ та Порядок здійснення дисциплінарного провадження, які затверджені наказом ГУ ДПС від 02.02.2021 № 142.
Розроблено 8 проєктів наказів про затвердження складу дисциплінарних комісій з розгляду дисциплінарних справ ГУ ДПС.
Забезпечено діяльність 8 дисциплінарних комісій, за результатами засідань яких, складено 16 протоколів.
Сформовано та передано до управління кадрового забезпечення та розвитку персоналу ГУ ДПС 7 дисциплінарних справ
7.12.
Здійснення перевірок з окремих питань (крім перевірки питань щодо вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства) за дорученням ДПС та керівника ГУ ДПС

Сектор відомчого контролю 

Протягом
півріччя
За дорученням начальника ГУ ДПС забезпечено проведення 3 планових тематичних перевірок організації роботи структурних підрозділів ГУ ДПС та 1 – позапланову (складено 4 акти перевірок). Матеріали перевірок реалізовані у встановленому порядку, за результатами проведеної роботи підготовлено та надано начальнику ГУ ДПС 4 доповідні записки та підготовлено 2 проєкти доручення. Триває 1 позапланова перевірка за розпорядчим документом ДПС.
У ході перевірок за запитами Департаменту відомчого контролю до ДПС направлено 6 звітних інформацій
Розділ 8. Організація правової роботи
8.1.
Забезпечення представництва інтересів ГУ ДПС у судах, інших органах державної влади, установах, організаціях та на підприємствах усіх форм власності при вирішенні спорів (у т. ч. трудових) та розгляді питань правового характеру

Управління супроводження судових справ,
юридичний сектор 

Протягом
півріччя
Забезпечено представництво інтересів ГУ ДПС у 1330 судових засіданнях за позовами платників податків на загальну суму 4 355,9 млн грн, у т. ч.:
924 справи на суму 4 195,0 млн грн порушені у минулих роках;
406 справ на загальну суму 160,9 млн грн порушені у цьому році. 
На користь держави вирішено 365 справ на суму 3 079,9 млн грн, на користь платників – 255 на суму 163,8 млн гривень.
Разом з тим забезпечено представництво інтересів ГУ ДПС у 10 судових засіданнях щодо вирішення трудових спорів за результати яких: 4 рішення винесено на користь працівників та 6 перебувають на розгляді у судах  
8.2.
Організація та здійснення претензійно-позовної роботи, спрямованої на забезпечення надходження платежів до бюджетів та державних цільових фондів, у т. ч. судових справ за позовами платників податків, забезпечення представництва у судах та захисту інтересів держави в установленому порядку 
Управління супроводження судових справ

Протягом
півріччя
Забезпечено представництво інтересів ГУ ДПС у 231 судовому засіданні по справах за позовами платників податків провадження у яких порушені у цьому році. 
У звітному періоді на користь держави вирішено 89 справ на суму 160,9 млн грн, на користь платників – 251 на суму 163,3 млн гривень
8.3.
Проведення роботи щодо супроводження перевірок платників податків (надання правової оцінки, візування проєктів актів, податкових повідомлень-рішень)
Управління супроводження судових справ 


Протягом
півріччя
Забезпечено супроводження 87 документальних перевірок. За результатами розгляду проєктів актів перевірок надано 19 заперечень до них, здійснено візування 538 податкових повідомлень-рішень
8.4.
Підготовка та надання висновків на вимоги ДПС під час проведення платниками податків адміністративної процедури оскарження рішень (податкових повідомлень-рішень)  
Управління супроводження судових справ

Протягом
півріччя
Підготовлено 54 висновки на вимоги ДПС під час проведення платниками податків процедури оскарження 180 податкових повідомлень-рішень 
8.5.
Організація та ведення позовної роботи, забезпечення представництва у судах та захисту інтересів ГУ ДПС у господарських справах та трудових спорах в установленому порядку
 
Юридичний сектор 
Протягом
півріччя
Організовано ведення позовної роботи та забезпечено представництво та захист інтересів  ГУ ДПС у 12 судових спорах, у т. ч.:
10 – трудові;
1 – господарські;
1 – цивільні
8.6.
Участь у підготовці та укладенні господарських договорів з підприємствами та організаціями, надання правової оцінки проєктам таких договорів та контроль за їх виконанням

Юридичний сектор
Протягом
півріччя
Забезпечено участь у підготовці та укладенні господарських договорів з підприємствами та організаціями, надано правову оцінку 69 проєктам таких договорів та здійснено контроль за їх виконанням
8.7.
Підготовка та надання податкових консультацій на звернення платників податків, правоохоронних органів, органів прокуратури, Служби безпеки України, Національного агентства безпеки України та інших державних органів. 
Погодження проєктів податкових консультацій, підготовлених структурними підрозділами ГУ ДПС. Надання роз’яснень щодо застосування податкового та іншого законодавства структурними підрозділами ГУ ДПС  
Юридичний сектор,
структурні підрозділи
Протягом
півріччя
Забезпечено підготовку та надання 412 податкових консультацій на звернення:
платників податків – 21;
правоохоронних органів – 198;
органів прокуратури – 102;
Служби безпеки України – 45;
Національного агентства безпеки України – 2;
інші державні органи – 44;
Разом з тим у звітному періоді:
погоджено 3 проєкти ІПК;
прийнято участь у підготовці відповідей на 54 запити про публічну інформацію та 5 звернень громадян;
надано 34 консультації з правових питань   структурним підрозділам ГУ ДПС
8.8.
Надання правової оцінки проєктам розпорядчих документів (наказів, розпоряджень, доручень), договорів (додаткових угод) та здійснення їх візування

Юридичний сектор
Протягом
півріччя
Надано правову оцінку 1993 проєктів  розпорядчих документів ГУ ДПС (у т. ч. накази,  розпорядження, доручення керівника ГУ ДПС), 24 договорів (додаткових угод) та здійснено їх візування
8.9.
Розгляд судових справ про визнання недійсними договорів купівлі-продажу приватизованих об’єктів, що належать до державної чи комунальної власності

Юридичний сектор
Протягом
півріччя
У звітному періоді не відбувався розгляд судових справ про визнання недійсними договорів купівлі-продажу приватизованих об’єктів, що належать до державної чи комунальної власності, у зв’язку з відсутністю даної категорій справ на розгляді у судах
8.10.
Організація роботи щодо забезпечення своєчасного і достовірного відображення в підсистемі АІС «Суди» ІТС «Податковий блок» інформації по судових справах
Управління супроводження судових справ,
юридичний сектор

Протягом
півріччя
Забезпечено своєчасне і достовірне відображення в підсистемі АІС «Суди» ІТС «Податковий блок» інформації по судових справах.
АІС «Суди» ІТС «Податковий блок» наповнюється по мірі розгляду справ
Розділ 9. Організація роботи з персоналом. Запобігання та виявлення корупції
9.1.
Організація роботи щодо укомплектування ГУ ДПС керівними працівниками та спеціалістами відповідного фаху і кваліфікації згідно із вимогами Закону України «Про державну службу»
Управління кадрового забезпечення та розвитку персоналу
Протягом 
півріччя
Усі працівники ГУ ДПС мають відповідний фах і кваліфікацію згідно з вимогами Закону України «Про державну службу». 
У звітному періоді в ГУ ДПС призначено – 44 працівника, звільнено – 8, переміщено – 52.
Організовано та проведено 8 конкурсів на зайняття 55 вакантних посад державної служби шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину.
Станом на 30.06.2021 штатна чисельність ГУ ДПС складає 478 шт. од., фактична чисельність – 476 шт. од., вакансій – 2. Укомплектованість ГУ ДПС персоналом складає  99,2 відсотка 
9.2.
Організація заходів з підвищення кваліфікації працівників ГУ ДПС у навчальних закладах, що перебувають у сфері управління Національного агентства України з питань державної служби та Національній академії державного управління при Президентові України
Управління кадрового забезпечення та розвитку персоналу
Протягом 
півріччя
Підвищення кваліфікації працівників ГУ ДПС у навчальних закладах, що перебувають у сфері управління Національного агентства України з питань державної служби та Національній академії державного управління при Президентові України не проводилось у зв’язку з карантином.
Відповідно до Графіку проведення дистанційного навчання працівників ГУ ДПС в Українській школі урядування, затвердженого наказом ГУ ДПС від 25.02.2021 № 54-о, 33 працівника пройшли підвищення кваліфікації.
Разом з тим 144 працівники пройшли курс професійного розвитку на різних онлайн-платформах («Дія. Цифрова освіта», «Prometheus», «ВУМ» тощо)
9.3.
Проведення заходів щодо запобігання корупційним, пов’язаним з корупцією та іншим правопорушенням у сфері службової діяльності посадових осіб ГУ ДПС, а також здійснення контролю за їх проведенням
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
Протягом 
півріччя
Постійно проводились заходи щодо запобігання корупційним, пов’язаним з корупцією та іншим правопорушенням у сфері службової діяльності посадових осіб ГУ ДПС:
проведено 2 навчальні заходи (лекції) з роз’яснення положень антикорупційного законодавства та Правил етичної поведінки в органах Державної податкової служби, затверджених наказом ДПС вiд 02.09.2019 № 52 (зі змінами);
розміщено 10 публікацій на субсайті ГУ ДПС та офіційній сторінці ГУ ДПС в соціальній мережі «Фейсбук»
9.4.
Здійснення розгляду та перевірок звернень щодо можливих корупційних, пов’язаних з корупцією та інших правопорушень у сфері службової діяльності працівників ГУ ДПС 
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
Протягом 
півріччя
Протягом звітного періоду надійшло 2 звернення від громадян щодо можливих корупційних або пов’язаних з корупцією та інших правопорушень у сфері службової діяльності працівників ГУ ДПС. За результатами розгляду звернень викладена інформація не знайшла свого підтвердження 
9.5.
Проведення профілактичної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства серед працівників ГУ ДПС
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
Протягом 
півріччя
Забезпечено проведення профілактичної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства серед працівників ГУ ДПС, запроваджено проведення інструктажів (щомісяця) щодо вивчення та дотримання антикорупційного законодавства працівниками кожного структурного підрозділу, які оформлюються протоколами з особистими підписами та зазначенням дат проведення інструктажів.
Постійно здійснюються заходи щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів працівниками ГУ ДПС. Так, за звітній період надійшло 62 повідомлення про наявність потенційного конфлікту інтересів, які врегульовано шляхом усунення працівників від прийняття рішень та виконання будь-яких дій стосовно осіб, з якими пов’язаний конфлікт інтересів та здійснення повноважень під зовнішнім контролем (видано 62 накази ГУ ДПС)
9.6.
Здійснення збору та аналізу інформації про факти правопорушень у сфері службової діяльності, вчинених працівниками ГУ ДПС, виявлення причин та умов, що їм сприяли, вжиття заходів щодо їх усунення, облік осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
Протягом 
півріччя
У звітному періоді здійснено збір та аналіз інформації по 2 фактах правопорушень у сфері службової діяльності, вчинених працівниками ГУ ДПС, за одержання неправомірної вигоди (1 – працівник звільнений з ГУ ДПС, 1 – триває досудове розслідування) 
9.7.
Ініціювання, організація та прийняття участі у проведенні службових розслідувань (перевірок) стосовно працівників ГУ ДПС з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного, пов’язаного з корупцією, іншого правопорушення у сфері службової діяльності. Здійснення контролю за усуненням виявлених недоліків
Сектор з питань запобігання та 
виявлення корупції
Протягом 
півріччя
У звітному періоді взято участь у проведенні 17 службових перевірок, за результатами яких до 3 працівників ГУ ДПС вжито заходи матеріального впливу.
Постійно здійснюється контроль за усуненням виявлених недоліків, а саме запроваджено проведення інструктажів (щомісяця) щодо вивчення та дотримання антикорупційного законодавства працівниками кожного структурного підрозділу, які оформлюються протоколами з особистими підписами та зазначенням дат проведення інструктажів
9.8.
Участь у виконанні заходів Антикорупційної програми на 2020 - 2022 роки
Сектор з питань запобігання та 
виявлення корупції
Протягом 
півріччя
Забезпечено участь у виконанні заходів Антикорупційної програми на 2020 - 2022 роки за результатами проведеної роботи до ДПС направлено звіт (лист ГУ ДПС від 06.04.2021 № 2150/8/18-28-14-10)
Розділ 10. Організація фінансової діяльності. Матеріально-технічний розвиток
10.1.
Здійснення фінансового забезпечення ГУ ДПС відповідно до затверджених кошторисів (тимчасових кошторисів) витрат на 2021 рік
Управління інфраструктури та бухгалтерського обліку 

Протягом
півріччя
Фінансове забезпечення ГУ ДПС здійснено відповідно до затвердженого ДПС кошторису витрат на 2021 рік.
У звітному періоді зареєстровано 92 бюджетних зобов’язання розпорядників бюджетних коштів та 95 фінансових бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів, а також здійснено 1761 платіж
10.2.
Складання кошторисів, планів асигнувань та змін до них за бюджетними програмами, закріпленими за ГУ ДПС, згідно з обсягами, визначеними ДПС на 2021 рік та направлення на затвердження до ДПС у встановленому порядку
Управління інфраструктури та бухгалтерського обліку

Протягом
півріччя
У звітному періоді підготовлено та направлено на затвердження до ДПС кошторис ГУ ДПС на 2021 рік, 2 плани асигнувань загального фонду державного бюджету ГУ ДПС, відповідно до обсягів, затверджених ДПС (у встановленому порядку). 
Разом з тим складено 6 довідок про зміни до кошторису та 6 довідок про зміни до плану асигнувань загального фонду бюджету (затверджені ДПС 26.01.2021, 12.02.2021, 16.03.2021, 27.05.2021, 31.05.2021, 25.06.2021)
10.3.
Підготовка, подання до ДПС бюджетного запиту на 2022 рік за бюджетними програмами, відповідальним виконавцем яких є ГУ ДПС
Управління інфраструктури та бухгалтерського обліку
Квітень
Забезпечено підготовку та подання до ДПС бюджетного запиту на 2022 рік за бюджетними програмами, відповідальним виконавцем яких є ГУ ДПС (лист від 13.04.2021 № 2314/8/18-28-10-01-30)
10.4.
Здійснення заходів щодо розвитку матеріально-технічної бази ГУ ДПС 
Управління інфраструктури та бухгалтерського обліку
Протягом
півріччя
Відповідно до кошторису видатків на розвиток матеріально-технічної бази та поліпшення умов праці працівників ГУ ДПС спрямовано 12,9 тис. грн, у т. ч. на виготовлення:
штампів та печаток – 6,3 тис. грн;
електронних ключів «Алмаз» – 6,6 тис. гривень
10.5.
Контроль за додержанням лімітів на матеріальні ресурси та господарські витрати, які необхідні на утримання ГУ ДПС
Управління інфраструктури та бухгалтерського обліку

Протягом
півріччя
Забезпечено контроль за додержанням лімітів на матеріальні ресурси та господарські витрати, які необхідні на утримання ГУ ДПС та виконання заходів щодо підготовки об’єктів інфраструктури ГУ ДПС до експлуатації в осінньо-зимовий період 2020 –2021 років та виконання плану заходів з енергозбереження. 
Споживання енергоносіїв у звітному періоді не перевищує встановлені ліміти, затверджені наказом ДПС від 25.01.2020 № 5-г (зі змінами). У зв’язку з підвищенням тарифів, вартісні показники витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв не зменшились
10.6.
Здійснення заходів щодо проведення процедур публічних закупівель відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів
Управління інфраструктури та бухгалтерського обліку
Протягом
півріччя
У звітному періоді проведено 71 процедуру публічних закупівель, у т. ч.:
відкриті торги – 11 на суму 6,7 млн грн;
спрощені закупівлі – 16 на суму 5,8 млн грн;
прямі договори – 11 на суму 0,2 млн гривень.
Забезпечено укладання з енергопостачальними організаціями та підприємствами - надавачами комунальних послуг договорів та додаткових угод до договорів про постачання та розподіл природного газу, надання послуг з холодного водопостачання і водовідведення, поставку питної води та приймання стічних вод, а також надання додаткових послуг за окремими видами енергоносіїв відповідно до лімітів споживання в натуральних показниках та бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом на 2021 рік
Розділ 11. Інформаційно-технічне забезпечення діяльності та технічне супроводження електронних сервісів.
Забезпечення охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
11.1.
Забезпечення функціонування та супроводження активного мережевого обладнання та обладнання ІР-телефонії локальної і корпоративної мережі, інформаційно-телекомунікаційних систем та активного мережевого обладнання вузла доступу до мережі Інтернет ГУ ДПС
Управління електронних сервісів 
Протягом 
півріччя
Постійно виконуються роботи з підтримки функціонування та супроводження активного мережевого обладнання та обладнання ІР-телефонії локальної і корпоративної мережі, інформаційно-телекомунікаційних систем (далі – ІТС) та активного мережевого обладнання вузла доступу до мережі інтернет ГУ ДПС

11.2.
Забезпечення функціонування серверного, комп'ютерного, телекомунікаційного обладнання та серверних приміщень, а також супроводження програмного забезпечення автоматизованих інформаційно-телекомунікаційних систем

Управління електронних сервісів
Протягом 
півріччя
Забезпечено постійну підтримка ІТС в актуальному стані. Відновлено дію 378 робочих місць користувачів, оброблено 1363 звернень користувачів ІТС, проводиться щоденне та щотижневе резервування даних ІТС. 
Разом тим забезпечено підтримку в актуальному стані комп’ютерного обладнання у межах наявного фінансування
11.3.
Супроводження спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності»
Управління електронних сервісів 
Протягом 
півріччя
З метою створення сприятливих умов для платників податків постійно виконуються роботи щодо супроводження програмного забезпечення «Єдиного вікна подання електронної звітності» (EDZV). Платникам податків надаються роз’яснення щодо використання даного програмного забезпечення
11.4.
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, ДПІ
Протягом 
півріччя
У звітному періоді постійно надавалась практична допомога платникам податків з питань використання програмного рішення для програмних реєстраторів розрахункових операцій (63 консультації у телефонному режимі)
11.5.
Проведення роз’яснювальної роботи з працівниками ГУ ДПС, які мають доступ до державної таємниці та виїжджають за межі України у службові відрядження або в особистих справах, з метою запобігання порушенням законодавства у сфері охорони державної таємниці
Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації

Протягом 
півріччя
Працівники ГУ ДПС, які мають доступ до державної таємниці у звітному періоді не виїжджали за межі України у службові відрядження або в особистих справах
11.6.
Забезпечення антивірусного захисту інформаційних ресурсів в автоматизованих системах ГУ ДПС
Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації 
Протягом 
півріччя
Забезпечено антивірусний захист інформаційних ресурсів в автоматизованих системах ГУ ДПС, у т. ч. проведено щотижня оновлення антивірусних баз, та здійснено заходи щодо моніторингу захищеності інформації в ІТС ГУ ДПС. 
Придбано ліцензійне антивірусне програмне забезпечення для захисту інформації в ІТС ГУ ДПС

11.7.
Здійснення контролю за станом охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації в ГУ ДПС 
Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом 
півріччя
У звітному періоді ГУ ДПС отримано  спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею (05.05.2021). Забезпеченоконтроль за станом охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації в ГУ ДПС.
До регіонального управління СБУ надіслано для погодження проєкт номенклатури посад працівників ГУ ДПС, яким необхідно оформити доступ до державної таємниці (лист від 22.06.2021 № 18/5/18-28-15-09/ДСК).
Наказом ГУ ДПС від 03.06.2021 № 312/ДСК «Про визначення місця для знищення секретних матеріалів» визначено місце для знищення матеріальних носіїв секретної інформації (далі – МНСІ); закріплено службовий транспорт та визначено місце евакуації МНСІ (наказ від 03.06.2021 № 313/ДСК «Про визначення місця евакуації МНСІ»).
Разом з тим забезпечено ведення секретного діловодства.
Надання та своєчасне припинення доступу працівників ГУ ДПС до інформаційних та мережевих ресурсів баз даних обмеженого доступу здійснено згідно з Порядком доступу до інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах державної податкової служби України, затвердженим наказом ДПС від 15.05.2020 № 216 на підставі службових записок підрозділів за встановленою формою. 
Проводився контроль за:
веденням секретного діловодства;
експлуатацією автоматизованих систем класу «1», призначених для обробки службової інформації з грифом «Для службового користування»;
цілісністю та збереженням інформації в ІТС ГУ ДПС шляхом проведення моніторингу робочих станцій із застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення
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