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Звіт 
про виконання Плану роботи Головного управління ДПС у м. Києві
на перше півріччя 2020 року

№
з/п
Зміст заходу
Відповідальні виконавці
Термін виконання
Інформація про виконання
1
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 податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету (далі – платежі), а також єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) до державного і місцевого бюджетів 
та державних цільових фондів у розрізі платежів з урахуванням усіх наявних резервів, тенденцій надходжень та розвитку економіки
Управління податкового моніторингу,
структурні підрозділи
Щомісяця
З метою визначення індикативних показників та забезпечення надходжень платежів, у відповідні терміни, структурними підрозділами ГУ ДПС надавався розрахунок очікуваних надходжень платежів до загального і спеціального фондів державного та місцевого бюджетів та єдиного внеску. Аналітичні матеріали щодо очікуваних надходжень протягом звітного місяця надсилались до ДПС.
Забезпечено щоденний і щомісячний контроль 
за станом виконання індикативних показників доходів, встановлених наказами ДПС, розписом доходів Київської міської державної адміністрації (далі – КМДА), з надходжень коштів до бюджетів усіх рівнів 
у розрізі податків та платежів. Аналітичні матеріали надавалися керівництву ГУ ДПС.
Індикативний показник з надходжень до Державного бюджету України доведено у розмірі 
42 637 млн грн, фактичне виконання 
42 574 млн гривень.
Індикативний показник з надходжень до місцевого бюджету доведено у розмірі 
14 617,6 млн грн, фактичне виконання                                    14 328,2 млн гривень.
Індикативний показник надходження сум єдиного внеску доведено в розмірі 
22 004 млн грн, фактичне виконання 
21 703 млн гривень.
З метою забезпечення виконання індикативних показників доходів видано 6 наказів ГУ ДПС, якими доведено до структурних підрозділів 
ГУ ДПС індикативні показники доходів
1.2
Проведення моніторингу стану забезпечення надходжень платежів до загального та спеціального фондів державного і місцевого бюджетів, а також єдиного внеску в розрізі джерел доходів, бюджетоутворюючих платників податків.
Підготовка відповідних аналітичних матеріалів на засідання колегій ДПС та Головного управління ДПС у 
м. Києві (далі – ГУ ДПС), апаратних нарад (нарад) тощо
Управління податкового моніторингу,
структурні підрозділи
Щомісяця
Забезпечено надходжень до загального фонду Державного бюджету України на суму 
42 571 млн грн, що на 7 788 млн грн (або 
на 22 відс.) більше, ніж у відповідному 
періоді 2019 року. До місцевого бюджету – 
14 327 млн грн, що на 272 млн грн (або на 2 відс.) більше, ніж за перше півріччя 2019 року. 
Індикативний показник надходжень до загального фонду державного бюджету в розмірі 42 636 млн грн виконано на 99,8 відс., недобір склав 65 млн гривень.
Індикативний показник надходжень до місцевого бюджету в розмірі 14 614 млн грн виконано на 98 відс., недобір склав 287 млн гривень.
Індикативний показник надходжень сум 
з єдиного внеску в розмірі 22 004 млн грн виконано на 98,6 відс. (недобір – 301 млн гривень).
Щомісяця проводився моніторинг економічного стану і розрахунків з бюджетом у розрізі секторів економіки та визначальних платників податків.
Також здійснювались аналіз відповідності динаміки розвитку економіки міста темпам змін обсягів сплачених податків за галузями економіки з метою розробки заходів із запобігання скороченню податкової бази та випадкам ухилення від оподаткування; аналіз загальних макроекономічних показників 
м. Києва, виявлення основних тенденцій для здійснення прогнозування бази оподаткування 
на наступний звітний період.
Забезпечено щоденну підготовку керівництву 
ГУ ДПС оперативної інформації щодо надходжень платежів до бюджетів.
Підготовлено відповідні аналітичні матеріали керівництву ГУ ДПС для участі в 11 апаратних нарадах ГУ ДПС
1.3
Забезпечення виконання затверджених індикативних показників доходів та інших завдань, доведених відповідними наказами ДПС та ГУ ДПС, а також виявлення додаткових резервів збільшення надходжень платежів до бюджетів
Управління адміністрування податків з юридичних осіб,
управління адміністрування податків з фізичних осіб,
Департамент податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування,
управління податкових перевірок фізичних осіб,
управління контролю за обігом підакцизних товарів та адміністрування акцизного податку
Протягом півріччя
З метою забезпечення виконання індикативних показників доходів проводився щоденний моніторинг та аналіз стану надходження коштів до бюджетів.
До бюджетів за рахунок сплати грошових зобов’язань, задекларованих платниками податків (самостійна сплата) надійшло 
878,9 млн грн, з них:
самостійної сплати задекларованих сум (юридичними особами) – 99,6 млн гривень,
самостійної сплати задекларованих сум (фізичними особами) – 9,6 млн гривень,
за результатами контрольно-перевірочної роботи – 453,4 млн гривень,
погашення заборгованостей – 316,6 млн гривень
1.4
Проведення моніторингу та аналізу виконання показників розрахунків з бюджетом 
та державними цільовими фондами, затверджених фінансовими планами державних підприємств, та виявлення додаткових резервів збільшення бази оподаткування
Управління податкового моніторингу
Щомісяця
Платниками державного сектору сплачено 
до державного бюджету 2593,5 млн грн, 
питома вага в загальній сумі збору становить 
6,1 відсотка.
Проведено аналіз виконання показників розрахунків з бюджетом та державними цільовими фондами, затверджених фінансовими планами державних підприємств (державна частка у статутному капіталі яких перевищує 
50 відсотків). Основними причинами невиконання запланованих показників є зменшення обсягів реалізації, скорочення доходів за рахунок зменшення кількості укладених договорів.
Невиконання показника з єдиного внеску пояснюється тим, що в фінансових планах підприємств відображено загальний показник єдиного внеску з урахуванням філій, а аналіз проведений по головних підприємствах 
(без філій), відповідна інформація направлена 
до ДПС листами від 15.01.2020 № 521/8/26-15-44-09-11, від 10.04.2020 № 4284/8/26-15-44-09-11 та від 14.07.2020 № 7935//8/26-15-44-09-11
1.5
Здійснення аналізу декларування податку на прибуток підприємств з метою виявлення необґрунтованого зменшення платниками податку рівня нарахувань і сплати цього податку
Управління адміністрування податків з юридичних осіб
Щомісяця
За результатами поданих декларацій з податку на прибуток за І квартал 2020 року проведено аналіз діяльності підприємств, зокрема щодо заниження фінансового результату; повноти відображення податкових зобов’язань з податку на прибуток з метою забезпечення надходжень на рівні, не нижчому рівня минулого року; правомірності перенесення сум від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових періодів в додаток РІ декларації; правомірності зменшення податку на прибуток; податкового навантаження з податку на прибуток; структури здійснених виплат нерезидентам та розміру утриманого податку, 
а також встановлення причин зменшення нарахувань та сплати податку на прибуток.
Загальна сума нарахованих податкових зобов’язань, задекларована платниками 
податку на прибуток підприємств до сплати 
за І квартал 2020 року 6 230 суб’єктів господарювання на суму 3 577,3 млн грн, 
що більше на 1 317,4 млн. грн. порівняно 
з І кварталом 2019 року (6 593 суб’єкти господарювання на суму 2 259,9 млн гривень)
1.6
Контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податку на прибуток підприємств
Управління адміністрування податків з юридичних осіб
Протягом півріччя
З метою належного адміністрування податку на прибуток підприємств на постійній основі проводиться аналіз поданої податкової звітності 
з податку на прибуток щодо забезпечення повноти відображення та своєчасності сплати податкових зобов’язань.
За результатами проведеної роботи з податку на прибуток надійшло до державного бюджету:
надходження за рахунок авансових внесків 
при виплаті дивідендів та податку на доходи нерезидентів – 338,4 млн гривень;
за рахунок контрольно-перевірочної роботи – 43,7 млн гривень;
за рахунок погашення боргу – 48,7 млн гривень
1.7
Забезпечення повноти нарахування та сплати відрахувань до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами 
та їх об’єднаннями
Управління адміністрування податків з юридичних осіб
Протягом півріччя
З метою забезпечення повноти нарахування 
та відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) на постійній основі проводився аналіз поданих розрахунків частини чистого прибутку (доходу), що підлягають сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями.
До державного бюджету надійшло 
110,6 млн грн частини чистого прибутку (доходу), або 168,2 відс. до індикативного показника (65,7 млн гривень)
1.8
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 моніторингу
Протягом півріччя
Проведено аналіз показників податкової звітності суб’єктів господарювання з переліку учасників кластерних груп. 
Направлено до ДПС лист про результати проведеного аналізу діяльності підприємств –  учасників кластерних груп, затверджених Реєстром на 2020 рік, та пропозиції щодо внесення змін до Реєстру (від 09.04.2020 
№ 4214/8/26-15-44-09-11), 2 листи щодо аналізу приналежності бенефіціарних власників до окремих кластерних груп (від 09.04.2020 
№ 4003/8/26-15-44-09-11 та від 08.05.2020 
№ 5093/8/26-15-44-09-11)
1.9
Моніторинг фінансово-господарських операцій платників податків з метою виявлення податкових ризиків. Формування переліків платників, що мають податкові ризики, виявлені за результатами моніторингу фінансово-господарських операцій платників податків
Управління моніторингу ризикових операцій
Щомісяця
Комісією ГУ ДПС з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – Комісія) відповідно до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                                               від 11 грудня 2019 року № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» до «Журналу ризикових платників» інформаційно-телекомунікаційної системи «Податковий блок» внесено 14 482 суб’єкти господарювання як такі, що відповідають критеріям ризиковості платника податку на додану вартість.
За результатами розгляду Комісії з переліку ризикових суб’єктів господарювання виключено 
342 суб’єкти господарювання як такі, що перестали відповідати Критеріям ризиковості платника податку на додану вартість
1.10
Організація роботи з питань зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних
Управління моніторингу ризикових операцій
Щомісяця
Комісія ГУ ДПС з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних розглянула 47 769 повідомлень та копій документів в електронному вигляді щодо підтвердження реальності здійснення господарських операцій до податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних на загальну суму податку на додану вартість 10 157,9 млн гривень. За результатами розгляду та проведення аналізу прийнято рішення щодо:
реєстрації 27 596 податкових накладних/
розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних на суму податку на додану вартість 408,0 млн гривень;
відмовлено в реєстрації 20 173 податковим накладним/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних на суму податку на додану вартість 9 749,9 млн гривень.
Також на розгляд Комісії надійшло 4 209 таблиць даних платників податків, по яких прийнято рішення щодо: врахування – 110, неврахування – 3 654, 445 – перебувають на розгляді Комісії. Надійшло 422 таблиці даних платників податків, які автоматично враховані, 
з них скасовано автоматичне врахування – 141
1.11
Узагальнення результатів відпрацювання структурними підрозділами ГУ ДПС платників податків – учасників схем ухилення від оподаткування, доведених ДПС.
Надання зведеної інформації керівництву ГУ ДПС та направлення до ДПС
Управління моніторингу ризикових операцій
Щомісяця
До ГУ ДПС доведено на відпрацювання 
за листопад 2019 – квітень 2020 року податкового кредиту на суму 6 млрд 430 млн грн за участі понад п’яти тисяч платників м. Києва.
Структурними підрозділами ГУ ДПС здійснено відпрацювання 378 податкових ям, по яких сформовано інформаційно-аналітичні матеріали та направлено запити на встановлення місцезнаходження та опитування посадових осіб щодо причетності до ведення фінансово-господарської діяльності.
У зв’язку із запровадженням заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та в період дії мораторію на проведення документальних та фактичних перевірок, який триває і по теперішній час, здійснення контрольно-перевірочної роботи з відпрацювання ризикових суб’єктів господарювання та встановлення місцезнаходження платника і опитування їх посадових осіб до ведення господарської діяльності не є можливим, що спричиняє значні перешкоди у руйнуванні ймовірних схем ухилення від оподаткування. 
Проведено ґрунтовний аналіз суб’єктів господарювання, які здійснили реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних 
у грудні 2019 - травні 2020 роки, та попередньо відібрано 338 «вигодоформуючих суб’єктів» 
на суму ймовірного схемного кредиту 
598 млн гривень.
Інформація про результати роботи надавалася керівництву ГУ ДПС та до ДПС
1.12
Забезпечення повноти та своєчасності опрацювання податкових декларацій з ПДВ для підтвердження задекларованих сум ПДВ, що підлягають перерахуванню до бюджету, а також відображення їх в системі електронного адміністрування ПДВ
Управління адміністрування податків з юридичних осіб
Протягом півріччя
За результатами декларування з податку 
на додану вартість нарахування по декларації 
за перше півріччя 2020 року збільшилися 
порівняно з першим півріччям 2019 року 
на 4 988,9 млн грн, або на 31,8 відсотка.
З метою виявлення та упередження формування фіктивного податкового кредиту розроблені щоденні моніторинги даних податкової звітності та даних Єдиного реєстру податкових накладних
1.13
Здійснення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства та нормативних актів при проведенні реєстрації, анулюванні/відміні анулювання реєстрації платників ПДВ
Управління адміністрування податків з юридичних осіб
Протягом півріччя
Розглянуто 688 реєстраційних заяв за формою № 1-ПДВ, з них зареєстровано 368 суб’єктів господарювання платниками ПДВ; 361 заяву про анулювання реєстрації платника ПДВ, з них прийнято рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ по 163 суб’єктах господарювання.
Виключено з реєстру платників ПДВ за рішенням контролюючого органу – 14 742 суб’єкти господарювання
1.14
Контроль за повнотою нарахування і своєчасністю сплати ПДВ
Управління адміністрування податків з юридичних осіб,
управління адміністрування податків з фізичних осіб
Протягом півріччя
З метою недопущення мінімізації податкових зобов’язань, управліннями здійснюється аналіз поданої звітності щодо відповідності динаміки обсягів нарахованого до сплати ПДВ динаміці обсягів постачання.
За результатами проведеної роботи з податку 
на додану вартість до бюджету надійшло 
20 950,8 млн гривень.
Протягом звітного періоду фізичними особами – підприємцями до бюджету сплачено 
173,8 млн грн (додатково – 17,8 млн грн), 
або 111,4 відс. від доведеного індикативного показника.
Крім того, за результатами камеральних перевірок встановлено заниження податкових зобов’язань з ПДВ та складено 297 актів камеральних перевірок на загальну суму               2,1 млн гривень
1.15
Здійснення заходів щодо своєчасного бюджетного відшкодування ПДВ та недопущення виникнення протермінованої заборгованості з відшкодування ПДВ, у т. ч. з відшкодування ПДВ дипломатичним представництвам іноземних держав та міжнародним організаціям в Україні
Управління координації та моніторингу відшкодування ПДВ,
Департамент податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування,
управління податкових перевірок
фізичних осіб,
управління адміністрування податків з фізичних осіб
Протягом півріччя
Заявлено до відшкодування платниками – юридичними особами – 6 676,8 млн гривень. Відшкодовано ПДВ на суму 7 151,8 млн гривень, у т.ч. за результатами камеральних перевірок                     2 436,7 млн гривень.
Загальний залишок невідшкодованих сум ПДВ станом на 01.07.2020 згідно з Реєстром заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ становить 1 775,9 млн гривень.
Перевірено 556 заяв про відшкодування сум ПДВ дипломатичним місіям, дипломатичному персоналу та членам їх сімей на суму 
192,8 млн грн та відшкодовано ПДВ на суму 135,3 млн гривень
1.16
Контроль за правомірністю бюджетного відшкодування ПДВ, у т. ч. з відшкодування ПДВ дипломатичним представництвам іноземних держав та міжнародним організаціям в Україні
Управління координації та моніторингу відшкодування ПДВ,
Департамент податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування,
управління податкових перевірок
фізичних осіб,
управління адміністрування податків з фізичних осіб
Протягом півріччя
За результатами проведених камеральних перевірок упереджено або відмовлено 
у відшкодуванні безпідставно заявлених 
до відшкодування сум ПДВ в розмірі 
75,4 млн гривень.
За результатами перевірок 556 заяв про відшкодування сум ПДВ дипломатичним місіям, дипломатичному персоналу та членам їх сімей 
не відшкодовано суму в розмірі 57,5 млн гривень
1.17
Здійснення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування 
та сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору.
Організація роботи щодо легалізації заробітної плати.
Розширення бази моніторингу та отримання інформації щодо громадян
Управління адміністрування податків з фізичних осіб,
управління податкових перевірок
фізичних осіб
Протягом півріччя
Здійснювався контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору та забезпечено надходження:
податку на доходи фізичних осіб в сумі 
18 101,6 млн грн, при доведеному показнику 
19 968,3 млн грн, що становить 90,7 відс. 
(- 1 866,7 млн грн), та на 1,7 відс., або на  
299,3 млн грн більше порівняно з аналогічним періодом 2019 року (17 802,3 млн гривень);
військового збору в сумі 1 859,3 млн грн, 
при доведеному показнику 1 979,4 млн грн, 
що становить 94 відс. (-120,1 млн грн) та 
на 6,2 відс., або на 109,7 млн грн більше порівняно з аналогічним періодом 2019 року 
(1 749,6 млн гривень).
Крім того, складено 3 525 актів камеральних перевірок по юридичних особах щодо своєчасності подання податкового розрахунку 
за формою № 1-ДФ та своєчасності сплати 
до бюджету узгоджених податкових зобов’язань із податку на доходи фізичних осіб та військового збору, сформовано та направлено 
2 924 податкових повідомлень–рішень 
на загальну суму штрафних санкцій 1,7 млн грн, надійшло до бюджету 0,9 млн гривень.
На постійній основі проводилася робота щодо легалізації заробітної плати з керівниками підприємств, які проводили нарахування заробітної плати найманим працівникам нижче законодавчо встановленого рівня. Так, за результатами проведеної індивідуальної роз’яснювальної роботи та роботи комісій, створених при КМДА та райдержадміністраціях м. Києва, у складі яких працюють працівники управління, з 12 545 підприємств підвищили рівень заробітної плати 12 048 підприємств, заробітну плату підвищено по 130 858 найманим працівникам. Додатково надійшло до бюджету 45,5 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 3,7 млн грн військового збору.
Проведено 308 перевірок підприємств, установ, організацій та фізичних осіб – підприємців, за результатами яких у 276 суб’єктів господарювання встановлено порушення чинного законодавства. Додатково нараховано 59,7 млн грн податку на доходи фізичних осіб, 4,5 млн грн військового збору та 11,6 млн грн єдиного внеску
1.18
Організація роботи щодо забезпечення повноти оподаткування податкових зобов’язань та недопущення мінімізації доходів фізичних осіб
Управління адміністрування податків з фізичних осіб
Протягом півріччя
За результатами проведеної індивідуальної роз’яснювальної роботи та роботи комісій, створених при КМДА та райдержадміністраціях м. Києва, у складі яких працюють працівники управління, з 12 545 підприємств підвищили рівень заробітної плати 12 048 підприємств, заробітну плату підвищено по 130 858 найманим працівникам. Додатково надійшло до бюджету 45,5 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 3,7 млн грн військового збору
1.19
Забезпечення контролю за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою сплати екологічного податку, рентних платежів, єдиного податку та єдиного внеску
Управління адміністрування податків з фізичних осіб,
управління адміністрування податків з юридичних осіб
Протягом півріччя
З метою виконання доведених завдань із забезпечення своєчасності, правильності обчислення, повноти нарахування та сплати екологічного податку, рентної плати, плати за землю та єдиного податку постійно проводився моніторинг надходжень, аналіз стану виконання завдань з мобілізації коштів та пошуку додаткових резервів.
За результатами роботи:
з екологічного податку надійшло 2,8 млн грн, 
що становить 28 відс. від доведених індикативних показників (10,3 млн гривень);
з рентної плати забезпечено надходження 
15,4 млн грн, що становить 116 відс. від доведених індикативних показників (13,2 млн гривень);
з єдиного податку з юридичних осіб забезпечено надходження 710,7 млн грн, що становить 116 відс. від доведеного індикативного показника (610,3 млн гривень). У порівнянні 
з відповідним періодом 2019 року більше на 
44,0 млн гривень;
з єдиного податку з фізичних осіб забезпечено надходження 3 054,3 млн грн, що становить 
104,7 відс. від доведеного індикативного показника 2 917,3 млн грн (додатково надійшло 0,14 млн грн) та на 13,7 відс., або на 0,37 млн грн більше порівняно з відповідним періодом 
2019 року (2687,1 млн гривень);
з єдиного внеску забезпечено надходження 
в сумі 21 703,2 млн грн, що на 6,1 відс., або на 
1 239,7 млн грн більше порівняно з відповідним періодом 2019 року (20 463,5 млн гривень)
1.20
Забезпечення повноти нарахування та сплати до місцевого бюджету фізичними особами плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Управління адміністрування податків з фізичних осіб
Протягом півріччя
Забезпечено надходження: 
з плати за землю надійшло 33,2 млн грн 
від доведеного індикативного показника 
18,7 млн грн, що становить 177,5 відс. (додатково надійшло 14,5 млн грн) та на 172,9 відс., або 
на 14 млн грн більше порівняно з відповідним періодом 2019 року (19,2 млн гривень).
Крім того, застосовано штрафних санкцій 
та направлено податкових повідомлень-рішень 
в кількості 869 за порушення фізичними особами термінів сплати податку за землю на суму 
1,6 млн гривень;
з податку на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, надійшло 63,7 млн грн, 
що на 125,4 відс., або на 12,9 млн грн більше порівняно з відповідним періодом 2019 року (38,1 млн гривень).
Сформовано 152 027 податкових повідомлень-рішень на загальну суму 451,5 млн грн, які сплачуються за місцем розташування об’єктів і зараховуються до відповідного бюджету згідно 
з положенням Бюджетного кодексу України, 
(у т.ч. сума нарахованого податку становить 212,6 млн грн, або 47 відсотків). Станом на 01.07.2020 додатково нараховано податку на 
1 555 об’єктів житлової нерухомості (будинки площею понад 500 кв. м. та квартири площею понад 300 кв. м.), сума податку складає 
73,9 млн грн (16 відс. від донарахованої загальної суми податку)
1.21
Вжиття організаційних заходів, спрямованих на залучення громадян до декларування доходів, отриманих у 2019 році, та сплати відповідних задекларованих сум
Управління адміністрування податків з фізичних осіб
Протягом півріччя
З метою залучення до декларування доходів 
3 197 громадянам направлено листи щодо декларування доходів, отриманих у 2019 році.
Податковим агентам направлено 43 запити щодо підтвердження даних у звітах за формою 
№ 1-ДФ. Передано матеріали щодо 62 громадян до управління податкових перевірок фізичних осіб ГУ ДПС. Направлено інформацію щодо 
514 громадян до територіальних органів ДПС.
Протягом звітного періоду громадянами 
м. Києва подано 16 132 декларації про 
майновий стан і доходи за 2019 рік 
(у 2019 році – 18 768 декларацій). Сума задекларованого доходу склала 43 126,1 млн грн (у 2019 році – 36 488,7 млн гривень). Сума самостійно узгодженого податку на доходи фізичних осіб склала 1 300,9 млн грн (у 2019 році – 1895,6 млн гривень). Сума самостійно узгодженого військового збору склала 
176,1 млн грн (у 2019 році – 268,3 млн гривень)
1.22
Забезпечення дієвого контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати акцизного податку відповідно до чинних ставок, у т. ч. акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів, а також забезпечення електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового
Управління контролю за обігом підакцизних товарів та адміністрування акцизного податку
Протягом півріччя
Забезпечено дієвий контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати акцизного податку відповідно до чинних ставок, 
у т.ч.:
з акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів на 108 відс. (індикатив – 546,17 млн гривень);
з акцизного податку з ввезених на територію України підакцизних товарів на 115 відс. (індикатив – 21,5 млн гривень);
з акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів на 95 відс. (індикатив – 224,3 млн гривень).
На надходження роздрібного акцизу суттєво вплинули запроваджені з 18 березня 2020 року карантинні обмеження, а саме заборона на роботу закладів громадського харчування та торговельно-розважальних центрів.
За результатами камеральних перевірок, сума надходжень по застосованих штрафних санкціях становила 0,14 млн гривень.
Здійснено організаційні заходи щодо забезпечення електронного адміністрування реалізації пального, зареєстровано 857 суб’єктів господарювання, що здійснюють реалізацію пального
1.23
Забезпечення надходження платежів до бюджету за рахунок вжитих заходів з погашення податкового боргу, а також стягнення своєчасно не нарахованих та/або не сплачених сум єдиного внеску
Управління по роботі 
з податковим боргом
Протягом півріччя
У рахунок погашення податкового боргу 
до зведеного бюджету надійшло 373,3 млн грн, до державного бюджету – 271,9 млн грн, або 100,9 відс. від доведеного індикативного показника (індикатив 269,5 млн грн), у т. ч.:
сплачено після надсилання податкових вимог – 259,4 млн гривень;
забезпечено надходжень після проведеної роботи з органами управління державних та комунальних підприємств – 57,1 млн гривень;
надходження від боржників, які перебувають у процедурі банкрутства – 35,7 млн гривень;
шляхом стягнення коштів з банківських рахунків – 18,9 млн гривень;
у результаті сплати розстрочених (відстрочених) сум грошових зобов’язань (податкового боргу) – 1,9 млн гривень;
шляхом вилучення готівкових коштів – 
0,6 млн гривень;
стягнуто за виконавчими документами – 
0,2 млн гривень.
Індикативний показник із надходження коштів до державного бюджету від реалізації безхазяйного та іншого, належного державі майна, виконано на 109,5 відс. (1,7 млн гривень) при доведеному показнику – 1,5 млн гривень.
Індикативний показник із надходження коштів до місцевого бюджету від реалізації безхазяйного та іншого, належного державі майна, виконано 
на 550,3 відс. (0,8 млн грн) при доведеному показнику – 0,14 млн гривень.
У рахунок погашення заборгованості 
з єдиного внеску надійшло 88,8 млн грн, 
що становить 153,2 відс. від доведеного індикативного показника (індикативний показник – 57,9 млн гривень)
1.24
Забезпечення скорочення податкового боргу, у т. ч. зменшення кількості боржників 
з сумами податкового боргу до 1020 гривень
Управління по роботі 
з податковим боргом
Протягом півріччя
Станом на 01.07.2020 податковий борг 
до зведеного бюджету по м. Києву становить 
28 814,7 млн гривень.
За звітний період сума боргу зменшилась 
на 298,8 млн грн (на 1,0 відсотків). Без врахування новоствореного податкового боргу, сума якого становить 2 838,8 млн грн, досягнуто зменшення боргу на 3 137,6 млн грн, або 
на 10,8 відсотків. 
З метою забезпечення погашення податкового боргу боржникам систематично направлялися електронні повідомлення про наявність податкового боргу. Також для оперативного інформування платників про наявність заборгованості до бюджету застосовувалося телефонне оповіщення «автодозвон»
1.25
Забезпечення направлення платникам податків, які мають податковий борг, податкових вимог та застосування права податкової застави
Управління по роботі 
з податковим боргом
Протягом півріччя
Платникам податків, які мають податковий борг, направлено 17 228 податкових вимоги, 
у т. ч.:
юридичні особи – 9 788 податкових вимог,
фізичні особи – 7 440 податкових вимог. 
Станом на 01.07.2020 описано майна 
в податкову заставу на загальну суму 
828,6 млн гривень
1.26
Забезпечення направлення платникам податків, які мають борг зі сплати єдиного внеску, вимог про сплату боргу (недоїмки) та узгоджених вимог до районних відділів державної виконавчої служби м. Києва
Управління по роботі 
з податковим боргом
Протягом півріччя
У рахунок погашення заборгованості з єдиного внеску надійшло 88,8 млн грн, що 
на 32,5 млн грн більше порівняно з відповідним періодом минулого року (56,3 млн гривень).
Платникам податків направлено 9 649 вимог щодо сплати єдиного внеску. До районних відділів державної виконавчої служби 
(далі – ДВС) направлено 4 394 вимоги на загальну суму 125,2 млн гривень. Надходження від ДВС становлять 5,5 млн гривень
1.27
Розгляд заяв платників податків щодо розстрочення (відстрочення) сплати грошових зобов’язань та податкового боргу, підготовка відповідних рішень згідно з вимогами чинного законодавства.
Контроль за виконанням платниками умов договорів розстрочень
Управління по роботі 
з податковим боргом
Протягом півріччя
Надійшло 63 листи та/або заяви про надання розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) від платників податків, на які надано вмотивовані відповіді.
Сплачено розстрочених сум податкового 
боргу (грошових зобов’язань) на загальну суму 1,9 млн гривень.
Здійснювався контроль за своєчасною та повною сплатою розстрочених сум згідно з графіками розстрочення
1.28
Ужиття заходів щодо забезпечення надходження до бюджету:
коштів від реалізації безхазяйного майна;
майна, що переходить у власність держави;
майна, що перебуває у податковій заставі тощо
Управління по роботі 
з податковим боргом
Протягом півріччя
Від реалізації безхазяйного та іншого, належного державі майна, до державного бюджету надійшло 1,7 млн грн, що становить 109,5 відс. доведеного індикативного показника   (індикатив – 1,5 млн гривень).
Індикативний показник із надходження коштів до місцевого бюджету від реалізації безхазяйного та іншого, належного державі майна, виконано 
на 53,3 відс. (індикатив – 1,5 млн грн, факт – 
0,8 млн гривень).
Індикативний показник надходжень від реалізації заставного майна у звітному періоді 
не виконано.
Підготовлено та направлено до управління правового забезпечення матеріали для 
звернення до суду на отримання дозволів 
на реалізацію майна, описаного у податкову заставу по 4 підприємствах на загальну суму 
3,0 млн гривень
1.29
Здійснення моніторингу ужитих заходів до платників податків стосовно процедур, пов’язаних із припиненням юридичних осіб.
Надання відповідних матеріалів керівництву ГУ ДПС
Управління податкового моніторингу
Протягом півріччя
Завершено ліквідаційні процедури щодо 679 суб’єктів господарювання. Сформовано повідомлення за формою № 28-ОПП по 
609 суб’єктах господарювання, за формою 
№ 12-ОПП по 70 суб’єктах господарювання.
За результатами проведеного аналізу незавершених заходів з припинення юридичних осіб надано керівництву ГУ ДПС 6 доповідних записок
1.30
Обробка даних щодо надходження платежів до державного та місцевого бюджетів від органів Державної казначейської служби України, відпрацювання та рознесення платежів до інтегрованих карток платників податків
Управління податкового моніторингу
Протягом півріччя
Щоденно здійснювалася обробка даних щодо надходження платежів до державного та місцевого бюджетів від органів Державної казначейської служби України, відпрацювання та рознесення платежів до інтегрованих карток платників податків
1.31
Здійснення контролю щодо забезпечення достовірного та своєчасного відображення первинних показників в підсистемах інформаційної системи органів ДПС та їх відповідним перенесенням до інтегрованих карток платників податків
Управління податкового моніторингу
Протягом півріччя
Забезпечено достовірне та своєчасне відображення первинних показників в підсистемах інформаційної системи органів ДПС та їх відповідне перенесення 
до інтегрованих карток платників податків. Здійснювався щомісячний контроль перед формуванням ІТС «ГАЛУЗЬ» за відсутністю «нерознесених платежів» та «нерознесених декларацій»
1.32
Аналіз фінансової та податкової звітності платників податків, зокрема щодо основних показників їх податкової звітності та, інших документів, пов’язаних 
із визначенням зобов’язань платників податків до державного бюджету по податках і зборах, контроль за справлянням яких покладено на ДПС
Управління податкового моніторингу,
управління адміністрування податків з юридичних осіб,
управління адміністрування податків з фізичних осіб,
управління контролю за обігом підакцизних товарів та адміністрування акцизного податку
Протягом півріччя
Здійснювався щомісячний аналіз поданих декларацій з ПДВ, зокрема у розрізі бюджетоформуючих платників, галузей економіки, платників, які передбачають зменшення нарахувань у зв’язку із включенням податкових накладних за попередні періоди. Проаналізовано адекватність обсягів постачання товарів суб’єктами господарювання задекларованим ними податковим зобов’язанням 
з ПДВ, податкове навантаження в динаміці. 
Проведено аналіз податкової звітності з податку на прибуток щодо нарахувань, збиткової діяльності підприємств, не поданих декларацій тощо.
За результатами проведеного аналізу показників декларацій з податку на прибуток 
за І квартал 2020 року та декларацій з ПДВ, поданих у першому півріччі 2020 року, сформовано ТОПи суб’єктів господарювання за напрямами діяльності. Здійснено моніторинг податкових наслідків діяльності суб'єктів господарювання та визначено ризики виконання бюджетних призначень по платежах.
Надано керівництву ГУ ДПС вичерпну інформацію щодо результатів декларування з податку на прибуток та ПДВ для прийняття управлінських рішень, підготовлено інформаційно-аналітичні та презентаційні матеріали на наради
1.33
Здійснення моніторингу повноти відображення та підтвердження даних інформаційної системи щодо сплати податків, зборів та інших платежів, єдиного внеску у відомостях про відсутність (наявність) заборгованості при проведенні заходів, пов’язаних з ліквідацією або реорганізацією платника податків
Управління податкового моніторингу
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду сформовано:
609 довідок про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів – шляхом надсилання повідомлень про відкликання заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи (28-ОПП);
609 довідок про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску – шляхом надсилання повідомлень про відкликання заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи (6-ЄСВ);
70 довідок про зняття з обліку платника податків (12-ОПП);
24 повідомлення про зняття з обліку платника єдиного внеску (10-ЄСВ).
На підставі отриманих від управління податкових перевірок з фізичних осіб 114 листів по 1 094 платниках податків: закрито Інтегрованих карток платників – 1 481; направлено листів (відповідей) – 314.
Зараховано зайво сплачених коштів до бюджетів та фонду соціального страхування 
за зверненнями платників: юридичні особи – 
1,3 млн грн; фізичні особи – підприємці – 
0,2 млн гривень.
За період з 01.01.2020 по 30.06.2020  проводився моніторинг та аналіз сум переплат щодо яких упродовж 1 095 днів, наступних 
за днем виникнення, платником податків не було подано заяви про повернення, сформовано одне рішення на суму 0,03 млн гривень
1.34
Проведення аналізу та підготовка рішень про списання сум переплат, щодо яких впродовж 1095 днів, наступних 
за днем виникнення, платником податків не було подано заяви 
про повернення
Управління податкового моніторингу
Протягом півріччя
Проведено аналіз сум переплат щодо яких упродовж 1 095 днів, наступних за днем виникнення, платником податків не було подано заяви про повернення.
За результатами аналізу 3 925 інтегрованих карток платників податків списано помилково та/або надміру сплачених платежів на суму 
5,8 млн гривень
1.35
Здійснення формування та направлення до органів Державної казначейської служби України:
електронних висновків про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені по платежах, які контролюють органи ДПС;
висновків про відшкодування сум ПДВ дипломатичним місіям;
висновків на повернення надміру та/або помилково сплачених коштів по єдиному внеску
Управління податкового моніторингу
Протягом півріччя
Сформовано та направлено до органів Державної казначейської служби України:
6 152 електронних висновки про повернення помилково та/або надміру сплачених 
грошових зобов’язань та пені по платежах, 
які контролюють органи ДПС, на суму 
212,9 млн гривень;
593 висновки про відшкодування сум 
ПДВ дипломатичними місіями на суму 
140,0 млн гривень;
3 018 висновків на повернення надміру та/або помилково сплачених коштів з єдиного внеску 
на суму 50,4 млн гривень
1.36
Здійснення контролю за правильністю надання, обліку податкових пільг та їх цільовим використанням.
Проведення аналізу втрат доходів бюджету внаслідок надання податкових пільг та підготовка відповідних аналітичних матеріалів керівництву ГУ ДПС
Управління адміністрування податків з юридичних осіб,
управління адміністрування податків з фізичних осіб,
управління податкових перевірок
фізичних осіб,
управління податкового моніторингу
Протягом півріччя
Проведено аналіз втрат бюджетів по наданих платникам пільгах в оподаткуванні.
У 2019 році понад 13 тисяч платників податків, зареєстрованих в ГУ ДПС, прозвітували про використання пільг в оподаткуванні, з них: 
12 912 юридичних осіб (99 відс.) та 112 фізичних осіб (1 відс.). Порівняно з 2018 роком загальна кількість пільговиків зросла на 11 відс. (на 1 334 платників). 
Протягом 2019 року використано                      40 268,7 млн грн пільг, з них пільги, що призводять до втрат бюджету, складають 25 відс. від загальної суми пільг (9 986,1 млн грн), інші пільги – 75 відс. (30 282,6 млн гривень).
Загальна сума використаних пільг на 15 відс. (на 5 261,8 млн грн) вище рівня 2018 року. Пільговики – юридичні особи у 2019 році використали 40 170,5 млн грн, що вище рівня 2018 року на 15 відс. (на 5 280,6 млн грн), фізичними особами – платниками ПДВ використано 98,2 млн грн пільг, що нижче рівня 2018 року на 17 відс. (на 19,9 млн гривень).
Середній розмір суми пільг, використаних одним пільговиком у 2019 році, становив: юридичні особи – 3,1 млн грн, фізичні особи – платники ПДВ – 0,8 млн гривень. Порівняно 
з 2018 роком відбулося зростання середньої суми використаних пільг одним пільговиком по юридичних особах – на 3 відс. (на 0,09 млн грн) та скорочення по фізичних особах  – на 15 відс. (на 0,1 млн гривень).
Державний бюджет у 2019 році недоотримав через використання пільг в оподаткуванні                 36 123,5 млн грн (90 відс. загальної суми пільг), місцеві бюджети – 4 145,9 млн грн (10 відсотків). 
Загальний обсяг пільг, використаних платниками у 2019 році, складається майже порівну з податку на прибуток – 50 відс.                    (19 932,2 млн грн, 2018 рік – 49 відс. та                        17 016,3 млн грн) та ПДВ – 46 відс.                      (18 547,2 млн грн, 2018 рік – 47 відс. та                   16 502,7 млн грн), за цими двома податками 
96 відс. загального обсягу використаних пільг. Частка інших податків (податку на майно, акцизного податку з вироблених та ввезених товарів) складає у загальному обсязі лише 4 відс., з них з податку на майно – 3,8 відс. 
(1 516,8 млн грн, 2018 рік – 4,2 відс. та 
1 466,9 млн гривень).
Пільги, що призводять до втрат бюджету, складають 25 відс. загальної суми пільг                    (9 986,1 млн грн, 2018 рік – 26 відс. та                       8 947,9 млн гривень). Порівняно з 2018 роком сума таких пільг зросла на 12 відс. 
(на 1 038,2 млн гривень).
Найбільші обсяги втрат бюджету задекларовані платниками у зв’язку із використанням пільг з ПДВ – 8 435,7 млн грн (85 відс. загального обсягу пільг, що є втратами) та податку на майно – 1 408,2 млн грн (14 відсотків). Частка використаних пільг з податку на прибуток та акцизного податку з вироблених в Україні товарів у загальному обсязі незначна і фактично складає відповідно 32,1 млн грн (0,3 відс.) та 110,2 млн грн (1 відсоток).
Середній розмір суми пільг, що призводять до втрат бюджету, використаних одним пільговиком у 2019 році порівняно з 2018 роком, зріс 
на 6 відс., або на 0,2 млн грн: з 2,9 млн грн 
у 2018 році до 3,1 млн грн у 2019 році
2
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
Унесення пропозицій щодо коригування Плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків на 2020 рік
Департамент податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування,
управління податкових перевірок фізичних осіб,
управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
Протягом півріччя
Відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 02.06.2015 № 524 «Про затвердження Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків» (зі змінами) засобами інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС скориговано План-графік на 
2020 рік (щомісячно), який затверджено листами ДПС:
від 12.02.2020 № 2295/7/99-00-05-03-02-06;
від 24.03.2020 № 4610/7/99-00-05-03-02-07;
від 22.05.2020 № 5539/8/26-15-16-01-13;
від 22.06.2020 № 9930/7/99-00-07-04-02-07.
Відбір суб’єктів господарювання до Плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків на 2020 рік, 
в першу чергу, здійснювався, виходячи з ризиків несплати ними податкових зобов’язань.
План-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 
2020 рік, з урахуванням коригувань, розміщено на сайті ДПС
2.2
Проведення перевірок щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України, контроль за дотриманням якого законом покладено на ДПС
Департамент податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування,
управління податкових перевірок
фізичних осіб,
управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
Протягом півріччя
Працівниками Департаменту податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування проведено 2 298 перевірок суб’єктів господарювання, у т.ч.: 
317 планових виїзних перевірок, 1 344 позапланових перевірок та 637 фактичних перевірок.
За результатами контрольно-перевірочної роботи донараховано 3 583,5 млн грн, узгоджено податкових зобов’язань – 1 546,4 млн грн, до бюджету надійшло 175,0 млн гривень.
Щотижнево проводився аналіз щодо відпрацювання запитів на проведення зустрічних звірок, направлено 2 673 запити суб’єктам господарювання.
Працівниками управління податкових перевірок фізичних осіб проведено 1 177 документальних перевірок щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України, контроль 
за дотриманням якого законом покладено 
на ДПС, за результатами яких донараховано 223,9 млн гривень.
Працівниками управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, взято участь у проведенні 37 планових перевірок та 4 позапланових перевірок, за матеріалами документальних перевірок виявлено порушення, а саме: легалізацію доходів в розмірі 615,9 млн грн, загальну суму завданих збитків 
в розмірі 219,1 млн грн; виявлено 174 фінансових операцій на загальну суму 1 716,6 млн грн, 
які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму, фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення
2.3
Відпрацювання підприємств, які віднесені до ризикових категорій, 
у т. ч. сільськогосподарських товаровиробників та їх контрагентів, які не сплачують податкові зобов’язання у повному обсязі; підприємств реального сектору економіки, які скористалися послугами сумнівних контрагентів для мінімізації податкових зобов’язань чи ухилення від оподаткування.
За результатами роботи підготовка та надання керівництву ГУ ДПС інформації з відповідними пропозиціями 
Департамент податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування
Протягом півріччя
З метою здійснення комплексного відпрацювання суб’єктів господарювання – сільськогосподарських товаровиробників та їх контрагентів, які неправомірно сформували податковий кредит, а також упередження використання ними схем ухилення від оподаткування вжиті наступні заходи: проведено перевірки 7 суб’єктів господарювання, донараховано 37,5 млн грн, у т.ч. податку на прибуток – 17 млн грн, ПДВ – 7,6 млн гривень.
Проведено позапланових перевірок – 187, 
за результатами яких: донараховано – 
113,7 млн грн, у т.ч.: податку на прибуток 
4,9 млн грн; ПДВ – 69,89 млн грн; інші податкові зобов’язання – 28,9 тис. грн; застосовано штрафних санкцій – 38,9 млн грн; зменшено від’ємне значення з податку на прибуток – 
18 млн грн; зменшено суму від’ємного значення між сумою податкових зобов’язань та податкового кредиту – 10,7 млн гривень.   Сплачено до бюджету – 1,7 млн гривень.
По інших донарахованих сумах триває адміністративне (судове оскарження), або термін узгодження донарахованих сум не настав
2.4
Проведення доперевірочного аналізу фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання
Департамент податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування,
управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
Протягом півріччя
З метою якісного проведення перевірок здійснювався доперевірочний аналіз фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання.
Так, працівниками Департаменту податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування проведено 154 перевірки, за результатами яких: донараховано – 129,6 млн грн, застосовано штрафних санкцій – 53,3 млн грн, зменшено залишок від'ємного значення – 59,0 млн гривень.
Працівниками управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, проведено 37 планових документальних перевірок
2.5
Здійснення контрольно-перевірочних заходів щодо підприємств, що належать до пріоритетних галузей економіки, які сформували податковий кредит за рахунок операцій з сумнівними контрагентами
Департамент податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування
Протягом півріччя
Проведено 156 перевірок, за результатами яких: донараховано – 129,6 млн грн, застосовано штрафних санкцій – 53,3 млн грн, зменшено залишок від’ємного значення – 62,3 млн гривень
2.6
Здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням
Департамент податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування
Протягом півріччя
Проведено 56 планових та позапланових документальних перевірок суб’єктів господарювання. Направлено 94 запити стосовно 30 відс. коригування фінансового результату відповідно до пп. 145.4 ст. 145 Податкового кодексу України.
Направлено 149 запитів щодо підтвердження здійснення господарських операцій принципу «витягнутої руки» на підставі пп. 73.3 ст. 73 Податкового кодексу України. Проаналізовано звітів про контрольовані операції 645.
За результатами робочих зустрічей та направлених запитів, платниками податків здійснено самостійне коригування сум контрольованих операцій – зменшення від’ємного значення на 44,14 млн гривень; сплачено до бюджету податку на прибуток 
2,9 млн гривень.
За результатами робочих зустрічей, платниками податків здійснено самостійне коригування сум контрольованих операцій – зменшення від’ємного значення на 60 млн гривень.
До ДПС направлено 25 аналітичних довідок 
про встановлені ризики щодо невідповідності операцій принципу «витягнутої руки», на підставі яких до суб’єктів господарювання направлено запити про надання документації
2.7
Проведення камеральних перевірок податкової звітності згідно з вимогами чинного законодавства. Контроль за надходженням до бюджету донарахованих сум податкових зобов'язань
Управління адміністрування податків з юридичних осіб,
управління адміністрування податків з фізичних осіб
Протягом півріччя
Працівниками управління адміністрування податків з юридичних осіб проведено 474 998 камеральних перевірок податкової звітності.
За результатами проведених камеральних перевірок податкової звітності складено 1 306 актів, донараховано – 17,4 млн грн та застосовано штрафних санкцій на суму 47,1 млн грн, у т.ч.:
з податку на додану вартість складено 683 акти, донараховано 77,8 млн грн та застосовано штрафних санкцій на суму 34,9 млн гривень;
з податку на прибуток складено 402 акти, донараховано основного платежу на суму 
20,7 млн грн та застосовано штрафних санкцій на суму 5,3 млн гривень;
з місцевих податків і зборів, рентних платежів та екологічного податку складено 221 акт, донараховано 18,9 млн грн та застосовано штрафних санкцій на суму 6,9 млн гривень.
Інформація щодо результатів проведеної контрольно-перевірочної роботи та застосування штрафних санкцій щомісячно надавалася до ДПС (6 листів).
Працівниками управління адміністрування податків з фізичних осіб проведено 237 769 камеральних перевірок податкової звітності. За результатами проведених камеральних перевірок податкової звітності складено 6 661 акт, донараховано 13,6 млн грн, до бюджету сплачено 9,6 млн гривень
2.8
Проведення камеральних перевірок суб’єктів господарювання з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ
Управління координації та моніторингу відшкодування ПДВ,
управління адміністрування податків з фізичних осіб
Протягом півріччя
За результатами проведених камеральних перевірок упереджено або відмовлено 
у відшкодуванні безпідставно заявлених 
до відшкодування сум ПДВ в розмірі 
75,4 млн гривень. 
В цілому проведено 2 817 камеральних перевірок. За результатами перевірок 556 заяв про відшкодування сум ПДВ дипломатичним місіям, дипломатичному персоналу та членам 
їх сімей не відшкодовано сума в розмірі 
57,5 млн гривень
2.9
Застосування штрафних санкцій за неподання та/або несвоєчасне подання звітності, порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН та за порушення правил сплати платежів, установлених законодавством, контроль за дотриманням яких покладено на ДПС
Управління адміністрування податків з юридичних осіб,
управління адміністрування податків з фізичних осіб
Протягом півріччя
Працівниками управління адміністрування податків з юридичних осіб застосовано штрафних санкцій за неподання та/або несвоєчасне подання звітності, порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН 
та за порушення правил сплати платежів в сумі –     494,6 млн грн, у т.ч.:
за порушення строків реєстрації податкових накладних та/або розрахунку складено 23 485 актів та донараховано 335,6 млн гривень;
за порушення правил сплати (перерахування) податків донараховано по 9 041 суб’єкту господарювання на суму 134,9 млн гривень;
за неподання та/або несвоєчасне подання податкової звітності донараховано по 27 408 суб’єктах господарювання на суму 24,1 млн гривень.
Працівниками управління адміністрування податків з фізичних осіб проведено 15 654 камеральних перевірок. За результатами перевірок складено 15 294 акти камеральних перевірок щодо встановлених порушень (неподання та/або несвоєчасне подання звітності, за порушення термінів сплати узгоджених податкових зобов’язань), застосовано штрафні санкції на загальну суму 23,4 млн гривень.
Інформація про результати проведеної контрольно-перевірочної роботи та застосування штрафних санкцій щомісячно надавалася до ДПС
2.10
Проведення документальних перевірок суб’єктів господарювання:
які розпочали процедуру реорганізації;
стосовно яких прийнято рішення про припинення їх діяльності (закриття);
щодо яких порушено провадження у справі про визнання банкрутом
Департамент податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування,
управління податкових перевірок
фізичних осіб
Протягом півріччя
Працівниками Департаменту податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування проведено 164 перевірки платників податків. За результатами яких: донараховано 82,76 млн грн; зменшено від’ємне значення об’єкту оподаткування податком на прибуток на загальну суму 
24,4 млн грн та зменшено суму від’ємного значення з ПДВ на загальну суму 
0,26 млн гривень. Сплачено до бюджету 
1,3 млн гривень.
Працівниками управління податкових перевірок 
фізичних осіб проведено 390 позапланових документальних перевірок суб’єктів господарювання – фізичних осіб згідно з заявами на припинення підприємницької діяльності, за результатами яких донараховано 1,3 млн гривень
2.11
Проведення документальних позапланових перевірок суб’єктів господарювання з питань правомірності декларування платниками податків сум від’ємного значення ПДВ 
та/або заявлених ними до відшкодування з бюджету сум ПДВ
Департамент податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування
Протягом півріччя
Проведено 11 позапланових перевірок з питань правомірності декларування платниками податків сум від’ємного значення ПДВ, за результатами яких: донараховано 20 млн грн, зменшено від’ємне значення на 26,2 млн грн, застосовано штрафних санкцій на 4,7 млн гривень.
Також проведено 519 позапланових перевірок з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ, за результатами яких: упереджено 640,0 млн грн, зменшено від’ємне значення на 15,0 млн грн, застосовано штрафних санкцій на 0,4 млн гривень
2.12
Проведення документальних позапланових перевірок, які ініціюються правоохоронними органами під час досудових розслідувань у кримінальних провадженнях
Департамент податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування
Протягом півріччя
На виконання завдань правоохоронних 
органів проведено 257 позапланових перевірок, за результатами яких: донараховано 
28,3 млн грн, до бюджету надійшло 
3,0 млн гривень
2.13
Проведення фактичних перевірок суб’єктів господарювання з питань дотримання ними порядку проведення готівкових розрахунків, ведення касових операцій, наявності відповідних дозвільних документів тощо
Департамент податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування
Протягом півріччя
Проведено 734 перевірки (у т.ч. 97 документальних та 637 фактичних), за результатами яких: застосовано штрафних санкцій в сумі 95,6 млн грн, узгоджено 
5,2 млн грн та сплачено до бюджету 4,1 млн гривень.
Вжито контролюючих заходів щодо використання платниками податків реєстраторів розрахункових операцій.
Складено та направлено до суду 536 протоколів про адміністративні правопорушення.
Складено та винесено 199 постанов по справах про адміністративні правопорушення, з яких сплачено до місцевого бюджету 612 тис. гривень
2.14
Здійснення заходів стосовно виявлення суб’єктів господарювання, які порушують податкове законодавство під час виплати заробітної плати та інших доходів громадянам
Управління адміністрування податків з фізичних осіб,
управління податкових перевірок
фізичних осіб
Протягом півріччя
З керівниками підприємств проводилася індивідуально-роз’яснювальна робота в телефонному режимі, проводилися онлайн конференції та направлено листи – повідомлення на електронні адреси платників податків про відповідальність за невиплату заробітної плати, відповідно до ст. 95 Кодексу законів про працю та дотримання роботодавцями вимог податкового та трудового законодавства в частині підвищення мінімальної заробітної плати до законодавчо встановленого рівня.
За рахунок проведеної індивідуальної роз’яснювальної роботи з 11 991 підприємством, підвищили рівень заробітної плати 130 858 найманим працівникам 11 515 підприємств. До бюджету додатково надійшло 41,8 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 3,5 млн грн військового збору.
Заслухано на засіданнях комісій при районних державних адміністраціях м. Києва та Київської міської державної адміністрації 544 керівників суб’єктів господарювання – юридичних осіб, підвищили рівень заробітної плати найманим працівникам 533 підприємства. За рахунок підвищення фонду заробітної плати надійшло додатково до бюджету податку на доходи фізичних осіб 3,71 млн грн, військового збору 0,30 млн гривень
Проведено 308 перевірок підприємств, установ, організацій та фізичних осіб – підприємців, 
за результатами яких у 276 суб’єктів господарювання встановлено порушення чинного законодавства. Додатково нараховано 59,7 млн грн податку на доходи фізичних осіб, 4,5 млн грн військового збору та 11,6 млн грн єдиного соціального внеску.
Виявлено 1 228 найманих осіб, не оформлених належним чином працедавцями
2.15
Відпрацювання суб’єктів господарювання – фізичних осіб, які задіяні у схемах ухилення від оподаткування
Управління податкових перевірок
фізичних осіб
Протягом півріччя
Проведено 1 перевірку суб’єкта господарювання – вигодонабувача
2.16
Проведення перевірок суб’єктів господарювання з питань дотримання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері виробництва та обігу спирту, спиртовмісної продукції, нафтопродуктів, палива моторного альтернативного, скрапленого газу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та цільового використання палива для авіаційного транспорту. 
За результатами роботи підготовка та надання керівництву ГУ ДПС інформації з відповідними пропозиціями
Управління контролю за обігом підакцизних товарів та адміністрування акцизного податку
Протягом півріччя
Проведено 210 перевірок суб’єктів господарювання з питань виробництва та 
обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, інвентаризації спирту, готової 
продукції та сировини, за результатами яких донараховано 6,56 млн грн та стягнуто до бюджету 1,01 млн гривень.
Проведено 367 перевірок суб’єктів господарювання, які проводять діяльність на ринку пального, за результатами яких донараховано 53,4 млн грн та стягнуто до бюджету 1,14 млн гривень.
Керівництво ГУ ДПС поінформовано про результати проведеної роботи
2.17
Здійснення аналізу причин скасування оскаржених в адміністративному порядку податкових повідомлень-рішень, прийнятих за результатами документальних планових, позапланових та фактичних перевірок суб’єктів господарювання.
За результатами роботи підготовка та надання керівництву ГУ ДПС і ДПС інформації з відповідними пропозиціями
Департамент податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування
Протягом півріччя
За результатами проходження процедури адміністративного оскарження скасовано ДПС 
65 податкових повідомлень-рішень на загальну суму 48,88 млн гривень.
Здійснено аналіз причин скасування оскаржених в адміністративному порядку податкових повідомлень-рішень. Причинами скасування за період з 01.01.2020 
по 30.06.2020 стало:
не доведення встановлених порушень та їх обґрунтування – 63 відсотка;
неврахування вимог чинного законодавства – 
32 відсотка;
скаржником надано додаткові документи – 
5 відсотків.
Інформація про результати проведеної роботи надавалася керівництву ГУ ДПС і ДПС
2.18
Вжиття заходів для підвищення рівня ефективності роботи щодо виявлення та усунення порушень вимог податкового, валютного та іншого законодавства України, якості проведення перевірок та складання матеріалів за їх результатами, формування належної доказової бази стосовно встановлених під час перевірок порушень
Департамент податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування,
управління податкових перевірок
фізичних осіб
Протягом півріччя
З метою підвищення рівня ефективності роботи щодо виявлення та усунення порушень вимог податкового, валютного та іншого законодавства України, якості проведення перевірок та складання матеріалів за їх результатами, формування належної доказової бази стосовно встановлених під час перевірок порушень 
з працівниками проведено 373 професійно-економічних навчань, спрямованих на вивчення питань підвищення рівня ефективності роботи.
Крім того, працівники брали участь у заходах з підвищення кваліфікації: семінарах, відеосемінарах, навчаннях, курсах тощо
2.19
Вжиття заходів щодо виявлення фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму, фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та іншими правопорушеннями
Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
Протягом півріччя
Складено 46 матеріалів з ознаками  кримінальних правопорушень. Із 46 досліджень фінансових операцій, проведених за участі суб’єктів господарської діяльності, складено висновки аналітичних досліджень в розрізі встановлених ознак злочинів, а саме: за ст. 209 Кримінального кодексу України – 17 матеріалів із виявленою сумою легалізованих доходів в розмірі 963,2 млн грн, за предикатними злочинами – 37 матеріалів із загальною сумою встановлених збитків та ухилення від сплати податків у розмірі 1 267,4  млн гривень
2.20
Виявлення та протидія правопорушенням, пов’язаним із незаконним отриманням бюджетних коштів і нецільовим їх використанням, попередження розкрадання бюджетних коштів 
(у межах компетенції)
Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
Протягом півріччя
Виявлено 9 фактів, пов’язаних із незаконним отриманням бюджетних коштів і нецільовим 
їх використанням, на загальну суму 408,1 млн гривень
2.21
Проведення досліджень за власними матеріалами, матеріалами правоохоронних органів та інших організацій з метою встановлення фактів, пов’язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших правопорушень
Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
Протягом півріччя
За результатами аналітичної роботи та вжитих  заходів складено та передано до правоохоронних органів 35 матеріалів на загальну суму легалізації 347,2 млн грн, за предикатними злочинами – 
на загальну суму 1 036,9 млн гривень.
За матеріалами досліджень порушено 
14 кримінальних проваджень за ст. 209, 
ст. 191, ст. 212, ст. 364, ст. 366 Кримінального кодексу України та 11 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень приєднано до кримінальних проваджень
2.22
Здійснення аналізу зовнішньоекономічних операцій та товаропотоків з метою усунення чинників, що призводять до порушення законодавства України
Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
Протягом півріччя
Проведено перевірки 4 суб’єктів господарювання та встановлено сумнівні фінансові операції на загальну суму 73,7 млн грн, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму, фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення
2.23
Організація збору, накопичення та внесення до відповідного банку даних про сумнівні фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, які виявлені ГУ ДПС
Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
Протягом півріччя
З метою виявлення фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, розглянуто 174 інформаційних повідомлення та внесено до 
ІР «Банк сумнівних фінансових операцій», у т.ч.: 174 повідомлення за ініціативою працівників управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, із загальною сумою проведених сумнівних фінансових операцій в розмірі 1 716,6 млн гривень
2.24
Проведення перевірок достовірності відомостей відповідно до вимог Закону України від 16 вересня 2014 року № 1682-VII «Про очищення влади» (зі змінами)
Управління 
адміністрування податків з фізичних осіб
Протягом півріччя
Надійшло 746 запитів щодо проведення перевірок відомостей на наявність заборон, визначених частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України від 16 вересня 2014 року № 1682-VII «Про очищення влади» (зі змінами).
Проведено 465 перевірок, у т.ч. за перехідними запитами з 2019 року – 147 перевірок, 428 запитів повернуто без виконання у зв’язку з відсутністю законодавчих підстав для проведення перевірки
2.25
Наповнення даними підсистеми «Податковий аудит» інформаційно-телекомунікаційної системи «Податковий блок».
Підтримка в актуальному стані баз даних Депозитарію актів документальних перевірок
Департамент податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування,
управління податкових перевірок
фізичних осіб
Протягом півріччя
До підсистеми «Податковий аудит» 
інформаційно-телекомунікаційної системи «Податковий блок» своєчасно вносились дані про результати контрольно-перевірочної роботи, а саме: статус перевірок, формування паспортів перевірок, вручення податкових повідомлень-рішень, очікувані донарахування в «Паспорт перевірки», відпрацювання ризиків тощо.
Щотижнево до ДПС передавалися акти матеріалів планових та позапланових перевірок юридичних осіб у вигляді архівного файлу. База даних Депозитарію актів документальних перевірок підтримувалась в актуальному стані та щоп’ятниці здійснювався аналіз її наповнення
3
Розділ 3. Організація роботи щодо контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів 
і реалізації пального

3.1
Вжиття заходів, спрямованих на забезпечення контролю за обліком, зберіганням та використанням марок акцизного податку
Управління контролю за обігом підакцизних товарів та адміністрування акцизного податку
Протягом півріччя
Отримано від ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» 308,9 млн шт. марок акцизного податку на суму 36,4 млн гривень:
на алкогольні напої вітчизняного виробництва –                     34,0 млн шт. на суму  6,6 млн гривень;
на алкогольні напої імпортного виробництва –                         47,8 млн шт. на суму 9,2 млн гривень;
на тютюнові вироби вітчизняного виробництва – 120,5 млн шт. на суму 10,9 млн гривень;
на тютюнові вироби  імпортного виробництва –                       106,6 млн шт. на суму 9,7 млн гривень.
Реалізовано виробникам та імпортерам алкогольних напоїв і тютюнових виробів                347,3 млн шт. марок акцизного податку на суму  38,6 млн гривень:
для маркування алкогольних напоїв вітчизняного виробництва – 31,7 млн шт. на суму  6,1 млн гривень;
для маркування алкогольних напоїв імпортного виробництва – 37,6 млн шт. на суму                           7,2 млн гривень;
для маркування тютюнових виробів вітчизняного виробництва – 127,8 млн шт. на суму 11,6 млн гривень;
для маркування тютюнових виробів імпортного виробництва – 150,2 млн шт. на суму                        13,7 млн гривень
3.2
Ліцензування діяльності суб’єктів господарювання з роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, пальним та зберігання пального
Управління контролю за обігом підакцизних товарів та адміністрування акцизного податку
Протягом півріччя
Оформлено 6 061 ліцензію, у т.ч. на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями – 
3 226, тютюновими виробами – 2 547, пальним: роздрібна торгівля – 13, зберігання пального – 275
3.3
Здійснення контролю за своєчасністю та повнотою сплати платежів суб’єктами господарювання за отримані ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами, пальним та зберігання пального
Управління контролю за обігом підакцизних товарів та адміністрування акцизного податку
Протягом півріччя
Здійснювався контроль за своєчасністю та повнотою сплати платежів суб’єктами господарювання за отримані ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним. Так, 
із плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 
до бюджету надійшло 29,1 млн гривень
3.4
Здійснення контролю за обсягами виробництва спирту, пального, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Ужиття заходів, спрямованих на запобігання незаконному виробництву та обігу спирту, пального, алкогольних напоїв і тютюнових виробів
Управління контролю за обігом підакцизних товарів та адміністрування акцизного податку
Протягом півріччя
Проведено 210 перевірок суб’єктів господарювання. За результатами фактичних перевірок встановлено 91 порушення суб’єктами господарювання під час виробництва, зберігання, транспортування, реалізації алкогольних напоїв без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку та 24 порушення суб’єктами господарювання під час виробництва, зберігання, транспортування, реалізації тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку.
Крім того, проведено 367 перевірок суб’єктів господарювання, які проводять діяльність на ринку пального, за результатами яких донараховано 53,4 млн грн та стягнуто до бюджету 1,14 млн гривень.
Також виявлено 9 нелегальних АЗС. Про даний факт повідомлено відповідні правоохоронні органи.
Здійснювався контроль за роботою представників контролюючих органів на податкових постах підприємств виробників лікарських засобів та акцизних складах підприємств виробників лікеро-горілчаних виробів, перевірялися первинні документи, що підтверджують цільове використання спирту етилового для погодження довідки про цільове використання спирту етилового, отриманого 
за нульовою ставкою акцизного податку для виробництва окремих видів продукції, 
до податкових векселів. Так, погоджено 
23 зазначені довідки.
Взято на облік 573 податкових векселів на суму акцизного податку 1 895,7 млн грн, у т.ч.:
44 податкових векселі на суму акцизного податку 109,2 млн грн, виданих підприємствами імпортерами авіаційного палива;
18 податкових векселів на суму акцизного податку 42,6 млн грн, виданих підприємствами виробниками лікарських засобів;
175 податкових векселів на суму акцизного податку 655,2 млн грн, виданих підприємствами виробниками лікеро-горілчаної продукції.
Перевірено та погашено 251 податковий вексель на суму акцизного податку 
893,3 млн грн, а саме:
38 податкових векселів на суму акцизного податку 103,7 млн грн щодо цільового використання, а саме палива для авіаційних двигунів зазначених імпортерів протягом даного  періоду;
19 податкових векселів на суму акцизного податку 50,8 млн грн щодо цільового використання спирту етилового за нульовою ставкою акцизного податку підприємствами виробниками лікарських засобів;
194 податкових векселі на суму акцизного податку 738,8 млн грн щодо цільового використання спирту етилового підприємствами виробниками лікеро-горілчаної продукції
3.5
Формування та ведення:
єдиного ліцензійного реєстру виданих, переоформлених, анульованих та призупинених ліцензій, дублікатів ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями і тютюновими виробами;
єдиного державного реєстру реєстрації місць зберігання роздрібних партій алкогольних напоїв і тютюнових виробів;
єдиного державного реєстру суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та зберігання пального
Управління контролю за обігом підакцизних товарів та адміністрування акцизного податку
Протягом півріччя
На обліку знаходиться 3 236 суб’єктів господарювання, які мають 10 914 діючих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. Оформлено 6 061 ліцензію, з них переоформлено – 929 та видано 14 дублікатів ліцензій.
Щоденно здійснювався контроль за повнотою та своєчасністю внесення ліцензіатами чергових (квартальних) проплат. Призупинено дію 1 080 ліцензій. Анульовано 1 426 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.
До Єдиного державного реєстру внесено 
7 місць зберігання роздрібних партій алкогольних напоїв і тютюнових виробів.
На виконання вимог Закону України від 
02 березня 2015 року № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності» 
(зі змінами та доповненнями) та постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2000 року № 1658 «Про затвердження Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру» щомісячно надавалася інформація до Державної регуляторної служби України про видані, діючі, переоформлені та анульовані ліцензії по суб’єктах господарювання, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами на території 
м. Києва
3.6
Здійснення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання, які провадять:
роздрібну торгівлю тютюновими виробами, максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, установлених виробниками або імпортерами таких виробів;
оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, установлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін 
на такі напої
Управління контролю за обігом підакцизних товарів та адміністрування акцизного податку
Протягом півріччя
Встановлено 18 порушень, допущених суб’єктами господарювання під час торгівлі тютюновими виробами за цінами вищими від максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів, та 15 порушень суб’єктами господарювання, що здійснюють оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями за цінами нижчими 
за встановлені мінімальні оптово-відпускні або роздрібні ціни на такі напої
4
Розділ 4. Впровадження та розвиток електронних сервісів для суб’єктів господарювання

4.1
Реєстрація та забезпечення повноти обліку платників податків, платників єдиного внеску, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, реєстраторів розрахункових операцій, книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок 
ДПІ у районах ГУ ДПС,
управління податкових сервісів
Протягом півріччя
Здійснювався контроль за дотриманням вимог чинних нормативних актів щодо об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, за опрацюванням повідомлень про об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані 
з оподаткуванням за формою № 20-ОПП, 
за формуванням реєстру об’єктів оподаткування. Так, оброблено 20 859 повідомлень.
Взято на облік 33 365 об’єктів оподаткування або об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням.
Зареєстровано 5 509 реєстраторів розрахункових операцій, 23 499 книг обліку розрахункових операцій, 2 167 розрахункових книжок.
До ДПС направлено 15 листів для приведення 
у відповідність облікових даних платників щодо реєстраторів розрахункових операцій, книг обліку розрахункових операцій.
Прийнято 984 рішення про примусове скасування реєстрації реєстраторів розрахункових операцій
4.2
Здійснення контролю за повнотою охоплення обліком платників податків, проведення звірок з даними державних реєстрів, вжиття заходів для забезпечення повноти охоплення обліком платників податків
Управління податкових сервісів
Протягом півріччя
З метою забезпечення повноти обліку платників податків – фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, проаналізовано:
1 618 адвокатів з Єдиного реєстру адвокатів України;
319 судових експертів з Реєстру атестованих судових експертів;
179 арбітражних керуючих з Єдиного реєстру арбітражних керуючих.
За результатами аналізу направлено 366 фізичним особам відповідні листи щодо взяття 
на податковий облік у контролюючих органах;
9 платникам податків, в яких є обов’язки 
з подання податкових декларацій, направлено листи щодо подання документів для взяття 
на облік за неосновним місцем обліку
4.3
Забезпечення своєчасного приймання, реєстрації і комп’ютерної обробки податкової та іншої звітності платників податків; опрацювання заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів та здійснення контролю
ДПІ у районах ГУ ДПС,
управління податкових сервісів
Протягом півріччя
Проведено моніторинг прийнятої та зареєстрованої податкової та іншої звітності ДПІ, а також опрацювання заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів (надійшло приблизно 88 тис. заяв).
Щодо 11 660 платників податків опрацьовано 
1 665 листів від відповідних структурних підрозділів про зміну статусу документів звітності після проведення камеральних перевірок. 
Опрацьовано 14 звернень ДПІ (37 платників) щодо зняття актуальності звітів з ЄСВ в Реєстрі застрахованих осіб
4.4
Забезпечення формування, ведення та здійснення контролю за повнотою, достовірністю та актуальністю реєстраційних та облікових даних інформаційних ресурсів:
Реєстру платників ПДВ;
Державного реєстру фізичних осіб – платників податків;
Реєстру постійних представництв – нерезидентів;
Реєстру договорів про спільну діяльність;
Реєстру волонтерів антитерористичної операції;
Реєстру страхувальників;
Реєстру отримувачів бюджетної дотації;
Реєстру платників акцизного податку з реалізації пального;
Реєстру платників податків – юридичних осіб;
Реєстру самозайнятих осіб;
Реєстру платників ПДВ;
Державного реєстру фізичних осіб – платників податків;
Реєстру платників податків – нерезидентів;
Реєстру повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у фінансових установах;
Реєстру договорів про спільну діяльність, договорів управління майном та угод про розподіл продукції;
Реєстру об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням;
Реєстру страхувальників;
Реєстру отримувачів бюджетної дотації;
Реєстру волонтерів антитерористичної операції;
Реєстру платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового;
Реєстру платників єдиного податку;
Реєстру неприбуткових установ та організацій
Управління податкових сервісів,
ДПІ у районах ГУ ДПС,
управління адміністрування податків з юридичних осіб
Протягом півріччя
Здійснювався контроль за формуванням, веденням та достовірністю, актуальністю реєстраційних та облікових даних інформаційних ресурсів, а саме:
в Реєстр платників податків – юридичних осіб включено – 7 480 новостворених юридичних осіб; 
в Реєстр платників податків – нерезидентів включено:
31 відокремлений підрозділ іноземних компаній, організацій;
124 іноземних компанії, що планують відкрити рахунок в банку;
26 договорів включено в Реєстр договорів 
про спільну діяльність, договорів управління майном та угод про розподіл продукції. 
По 4 юридичних особах направлено листи з мотивованою відмовою у взятті на облік;
в Реєстр самозайнятих осіб включено – 15 617 новостворених фізичних осіб-підприємців та 
136 фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність;
в Реєстр волонтерів антитерористичної операції у звітному періоді фізичних осіб не включено.
В Реєстр страхувальників включено 7 490 –юридичних осіб та 15 774 фізичної особи.
Проводився моніторинг стосовно повноти, достовірності реєстраційних та облікових даних інформаційного фонду Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осіб та Реєстру самозайнятих осіб. Підписано обхідних листів для завершення процедури припинення по юридичних особах – 1 341 та по самозайнятих особах – 1 311.
Здійснювався контроль щодо своєчасного опрацювання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. За звітний період до ДПІ надійшло 114 856 відомостей, з них по юридичних особах – 58 793 відомостей, по фізичних особах – підприємцях –  56 063 відомості.
Здійснено заходи щодо приведення у відповідність реєстраційних і облікових даних юридичних осіб, відкореговано причини припинення, дати і номери державної реєстрації припинення. До ДПІ направлено 45 листів для здійснення відповідних заходів.
Проведено заходи по 903 платниках податків щодо достовірності відображення в Реєстрі повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у фінансових установах.
Здійснено заходи щодо приведення у відповідність облікових даних фізичних осіб-підприємців, які є пенсіонерами за віком або особами з інвалідністю та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу, та направлено:
24 листи до ДПС щодо підтвердження встановлення ознаки «особа з інвалідністю/пенсіонер за віком» по 54 платниках;
11 запитів до Департаменту соціальної політики Виконавчого органу Київської міської ради щодо перебування на обліку фізичних осіб-підприємців стосовно 95 платників;
1 лист до Міністерства соціальної політики України стосовно перебування на обліку фізичних осіб–підприємців щодо 24 платників.
Розглянуто 497 листів від фізичних осіб–підприємців, з яких по 443 – внесено до Реєстру страхувальників ознаки «особа з інвалідністю», «пенсіонер за віком».
Для забезпечення достовірності та актуальності реєстраційних та облікових даних самозайнятих осіб направлено 28 листів до ДПС щодо внесення змін.
Опрацьовано 9 791 реєстраційну заяву на реєстрацію/перереєстрацію платниками ПДВ.
До Реєстру платників податків на додану вартість включено 5402 юридичних осіб, 
166 фізичних осіб – підприємців та 
проведено перереєстрацію платником ПДВ: 
1 421 – юридичну особу, 6 – фізичних осіб – підприємців. 
За результатами розгляду реєстраційних заяв платників ПДВ по 1 116 суб’єктах господарювання надіслано листи з пропозицією подати нову заяву або відмовлено в реєстрації платника ПДВ.
Виключено з реєстру платників ПДВ 8 438  юридичних осіб, 788 фізичних осіб – підприємців на підставі заяв платників та за рішенням контролюючого органу.
Здійснювався моніторинг стосовно повноти, достовірності реєстраційних та облікових даних Реєстру отримувачів бюджетної дотації. 
За результатами розгляду заяв про внесення/виключення з Реєстру включено 
1 сільськогосподарського товаровиробника. Підстави для виключення з Реєстру відсутні. 
Проводився моніторинг стосовно повноти, достовірності реєстраційних та облікових даних Реєстру платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового. Підстави для виключення з Реєстру відсутні.
Розглянуто 3 573 заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, у т.ч.:
2 689 заяв про обрання або перехід на спрощену систему оподаткування. За результатами розгляду 1 584 заяв – прийнято рішення про реєстрацію платниками єдиного податку, 
1 105 заяв – відмовлено у реєстрації;
97 заяв про перереєстрацію, з них: 73 заяви опрацьовано; 24 заяви – відмовлено в опрацюванні;
341 заяву про зміни/доповнення, з них: 
326 заяв – опрацьовано; 15 заяв – відмовлено в опрацюванні;
446 заяв про анулювання реєстрації, з них: 
375 заяв – опрацьовано; 71 заява – відмовлено 
в опрацюванні.
Виключено з реєстру платників єдиного податку (юридичних осіб) за рішенням контролюючого органу 615 суб’єктів господарювання.
Крім того, за перше півріччя 2020 року розглянуто 1 147 реєстраційних заяв за формою № 1-РН про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
За результатами розгляду яких прийнято рішення, у т.ч.:
654 рішення про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
207 рішень про перереєстрацію неприбуткових установ;
254 рішення про відмову у включенні (повторному включенні) 
32 рішення про виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій
4.5
Забезпечення опрацювання звернень платників податків щодо стану обробки звітності, реєстрації податкових накладних та інших електронних сервісів. Надання, 
у межах компетенції, інформації платникам податків щодо вирішення проблемних питань, які виникають у процесі подання звітності до ДПС
Управління податкових сервісів,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Розглянуто 130 звернень платників податків та у межах компетенції надано інформацію платникам податків.
Розглянуто 161 запит приватних та державних виконавців щодо надання інформації та копій звітності.
Надано відповіді на 58 адвокатських запитів 
в межах компетенції
4.6
Інформування платників податків про помилкову сплату сум податків, що перевищують 
50 тис. грн., протягом трьох робочих днів після надходження 
такого платежу
Управління податкового моніторингу 
Протягом півріччя
У процесі опрацювання «платежів до з’ясування» щодо сум помилкової сплати понад 50 тисяч гривен, з метою упередження росту податкового боргу (росту переплати) 
за результатами помилкової сплати платниками податків зобов’язань, відповідно до п. 2.3 
розділу ІІI наказу Міністерства фінансів України від 07.04.2016 № 422 «Про порядок ведення органами Державної фіскальної служби України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.05.2016 № 751/28881, поінформовано в телефонному режимі 347 платників податків, 127 з яких надали листи 
на перерахування коштів на правильні рахунки відповідно ст. 43 Податкового кодексу України
4.7
Опрацювання заяв платників податків щодо повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені, формування та передача відповідних висновків до органів Державної казначейської служби України
Управління податкового моніторингу
Протягом півріччя
Після опрацювання заяв платників податків, сформовано 6 152 електронних висновка, 
на які накладено електронні підписи та електронна печатка та передано для подальшого виконання до фінансового управління КМДА та Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві.
6 152 електронних висновки про повернення помилково та/або надміру сплачених 
грошових зобов’язань та пені по платежах, 
які контролюють органи ДПС на суму 
212,9 млн гривень
4.8
Надання платникам податків довідкової інформації (засобами телефонного зв’язку) про надходження і безпосередніх виконавців кореспонденції за допомогою автоматизованої системи електронного документообігу
Управління документального забезпечення
Протягом півріччя
Платникам податків засобами телефонного зв’язку у 18 580 випадках надано довідкову інформацію про надходження та безпосередніх виконавців кореспонденції за допомогою автоматизованої системи електронного документообігу
4.9
Підготовка та надання пропозицій до ДПС щодо розробки та удосконалення програмного забезпечення для реєстрації та обліку реєстраторів розрахункових операцій, розрахункових книжок, журналів використання реєстраторів розрахункових операцій з купівлі іноземної валюти та книг обліку розрахункових операцій
Управління податкових сервісів
Протягом півріччя
До ДПС направлено 3 листи від 04.03.2020 
№ 2774/8/26-15-02-03-14, від 27.04.2020 
№ 4671/8/26-15-02-03-14, від 30.06.2020 № 7188/8/26-15-02-03-14) щодо проблемних питань при реєстрації/перереєстрації резервних реєстраторів розрахункових операцій та удосконалення програмного забезпечення
5
Розділ 5. Організація роботи з платниками податків, громадськістю та засобами масової інформації

5.1
Забезпечення якісного та своєчасного надання адміністративних послуг у центрах обслуговування платників (далі – ЦОП)
Управління податкових сервісів,
ДПІ у районах ГУ ДПС
Протягом півріччя
Забезпечено належну організацію роботи 
щодо надання адміністративних послуг у ЦОП. До ЦОП надійшло 270 947 звернень, надано 
263 113 адміністративних послуг, у т. ч. довідок, свідоцтв, ліцензій тощо
5.2
Проведення роз’яснювальної роботи та надання усних консультацій платникам податків з питань використання електронних сервісів у ЦОП
ДПІ у районах ГУ ДПС
Протягом півріччя
Постійно проводилася роз’яснювальна робота 
та надавалися усні консультації платникам податків з питань використання електронних сервісів у ЦОП
5.3
Розповсюдження в ЦОП пам’ятки для платників податків 
з питань обліку, нарахування та сплати податків
ДПІ у районах ГУ ДПС
Протягом півріччя
У ЦОП розповсюджено близько 700 пам’яток для платників податків з питань обліку, нарахування та сплати податків.
Інформаційні стенди підтримувалися в належному стані та своєчасно наповнювались актуальною інформацією відповідно до змін у податковому законодавстві та методичних рекомендаціях
5.4
Забезпечення кваліфікованого та своєчасного надання платникам податків податкових консультацій у письмовій формі відповідно до вимог Податкового кодексу України
Управління податкових сервісів,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Платникам податків, у межах компетенції, надано 2 податкові консультації у письмовій формі з питань застосування норм Податкового кодексу України (від 02.01.2020 № 783/10/26-15-02-08-14-ІПК, від 26.06.2020 № 3759/26-15-02-02-16)
5.5
Забезпечення кваліфікованого та своєчасного надання платникам податків консультацій (засобами телефонного зв’язку) щодо роботи системи моніторингу оцінки критеріїв ризику
Управління моніторингу ризикових операцій
Протягом півріччя
Платникам податків засобами телефонного зв’язку надано 3 578 консультацій 
щодо розблокування податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Крім того, платникам податків надано 220 консультаційних послуг у приміщенні ЦОП ГУ ДПС
5.6
Організація та проведення особистого прийому громадян посадовими особами ГУ ДПС. Доведення до структурних підрозділів ГУ ДПС доручень, наданих керівництвом ГУ ДПС під час особистих прийомів громадян, та здійснення контролю за їх виконанням
Управління податкових сервісів
Протягом півріччя
З метою запису на особистий прийом 
до посадових осіб ГУ ДПС звернулися близько 930 громадян. Виявив бажання записатися на особистий прийом до посадових осіб ГУ ДПС 
71 громадянин. Крім цього, ще 15 особистих прийомів було заплановано у 2019 році 
на січень 2020 року. Так, посадовими особами 
ГУ ДПС проведено особисто 60 прийомів, на яких надано усне роз’яснення згідно з нормами чинного законодавства у повному обсязі.
26 громадян відмовилися від проведення особистого прийому у зв’язку з успішним вирішенням питань за результатами їх опрацювання
5.7
Забезпечення кваліфікованого та своєчасного розгляду звернень громадян відповідно до вимог Закону України від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян» (зі змінами)
Управління податкових сервісів,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
До ГУ ДПС надійшло 306 письмових звернень громадян відповідно до вимог Закону України 
від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян» (зі змінами). На всі звернення надано відповіді в установлені терміни
5.8
Організація та координація роботи структурних підрозділів ГУ ДПС щодо своєчасного розгляду запитів на публічну інформацію відповідно до вимог 
Закону України від 13 січня 
2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» 
(зі змінами) та надання відповідей на них
Управління податкових сервісів
Протягом півріччя
Надійшло 589 листів щодо надання публічної інформації відповідно до вимог Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ 
до публічної інформації». За результатами розгляду цих листів встановлено:
527 є запитами на отримання публічної інформації, надано відповіді згідно з вимогами чинного законодавства України;
62 – листи, які за змістом не є запитами, 
надано запитувачам відповіді інформаційного змісту щодо невідповідності вимогам до запиту на отримання публічної інформації у порядку та строки, визначені чинним законодавством України
5.9
Забезпечення оперативного розгляду звернень, що надійшли від Державної установи «Урядовий контактний центр»
Управління податкових сервісів,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Надійшло 243 звернення від державної установи «Урядовий контактний центр». Забезпечено їх оперативний розгляд та надання відповідей в установлений законодавством термін
5.10
Здійснення контролю за своєчасним розглядом інформації, наведеної у зверненнях фізичних та юридичних осіб, які надходять на сервіс «Пульс», та координація роботи структурних підрозділів ГУ ДПС щодо їх відпрацювання
Управління податкових сервісів
Протягом півріччя
На антикорупційний сервіс «Пульс» надійшло 328 звернень від фізичних та юридичних осіб. Зазначені звернення розглянуто відповідальними виконавцями та забезпечено вирішення порушених питань в установлені терміни
5.11
Взаємодія з Громадською радою при Головному управлінні ДПС у м. Києві
Управління комунікацій,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
При Головному управлінні ДПС у м. Києві функціонує Громадська рада. Наказом ГУ ДПС від 04.02.2020 № 1209 затверджено персональний склад Громадської ради.
Відбулося 1 засідання Громадської ради при 
Головному управлінні ДПС у м. Києві (20.02.2020).
5.12
Організація та проведення заходів з представниками бізнесу, інститутів громадянського суспільства та громадськістю (засідань «круглого столу», зборів, зустрічей тощо) з актуальних питань, що належать до компетенції органів ДПС
Управління комунікацій,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Відбулося 49 зустрічей (зборів) з громадськістю, представниками інститутів громадянського суспільства та бізнесу, 
2 засідання «круглого столу» та 4 заходи, проведені інститутами громадянського суспільства за участі представників ДПС
5.13
Організація та проведення роз’яснювальної роботи серед платників, у т. ч. семінарів (інтернет-семінарів, конференцій) щодо практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції ДПС
Управління комунікацій
Протягом півріччя
Проведено 2 семінари, 164 сеанси телефонного зв’язку «гаряча лінія», виготовлено 78 видів друкованої продукції щодо практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції ДПС
5.14
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)
Управління комунікацій
Протягом півріччя
Проведено 27 публічних заходів, з яких 15 інтерв’ю та коментарів, а також 12 – інших заходів для засобів масової інформації за участі керівництва ГУ ДПС 
5.15
Проведення спільно з місцевими органами виконавчої влади роз’яснювальної роботи з керівниками суб’єктів господарювання – юридичними особами, спрямованої на погашення заборгованості з виплати заробітної плати та підвищення рівня виплати заробітної плати, а також сплату належних сум податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску
Управління адміністрування податків з фізичних осіб
Протягом півріччя
Одним з пріоритетних напрямів роботи, 
який дає найефективніший результат в забезпеченні погашення заборгованості з виплати заробітної плати, є вжиття спільних заходів органами ГУ ДПС та місцевими органами виконавчої влади.
За результатами роботи тимчасових комісій, створених при районних державних адміністраціях м. Києва та КМДА, в складі яких працюють податківці, відбулось повне або часткове погашення поточної заборгованості 
з виплати заробітної плати по 125 підприємствах на загальну суму 65,08 млн грн, надійшло 
до бюджету податку на доходи фізичних осіб 2,93 млн грн, військового збору 0,24 млн грн 
та єдиного внеску 21,19 млн гривень.
Заслухано на засіданнях комісій при районних державних адміністраціях м. Києва та Київської міської державної адміністрації 544 керівників суб’єктів господарювання – юридичних осіб, підвищили рівень заробітної плати найманим працівникам 533 підприємства. За рахунок підвищення фонду заробітної плати надійшло додатково до бюджету податку на доходи фізичних осіб 3,71 млн грн, військового збору 0,30 млн грн та єдиного внеску 4,61 млн гривень
5.16
Організація та проведення зустрічей з посадовими особами суб’єктів господарювання, щодо яких тривають документальні перевірки, стосовно їх фінансово-господарської діяльності та необхідності підвищення рівня сплати податків.
Моніторинг результатів проведених зустрічей шляхом постійного аналізу показників доходу і сплати, що будуть задекларовані в наступному податковому звітному періоді (після дати складання акта)
Департамент податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування
Протягом півріччя
Проведено 12 зустрічей з посадовими особами суб’єктів господарювання, щодо яких тривали планові документальні перевірки, стосовно їх фінансово-господарської діяльності та необхідності підвищення рівня сплати податків.
У зв’язку із запровадженням карантину, відповідно до вимог Закону України 
від 17 березня 2020 року № 533-ІХ та Закону України від 13 травня 2020 року № 591-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)» 
суб’єкти господарювання, щодо яких тривали планові документальні перевірки, стосовно  фінансово-господарської діяльності, для проведення розгляду заперечень до актів перевірки запрошувалися в онлайн 
(з використанням відеозв’язку «Skype»: MD DPS_Kyiv)
5.17
Інформування громадськості через засоби масової інформації, соціальні мережі (Фейсбук, Ютюб) та субсайт ГУ ДПС офіційного вебпорталу ДПС щодо:

завдань, напрямів і результатів діяльності ДПС, ГУ ДПС, соціальної значимості добровільної та своєчасної сплати платежів;

блокування податкових накладних, стану роботи системи моніторингу оцінки критеріїв ризику;

організаційної структури 
ГУ ДПС, розподілу обов’язків 
між керівництвом ГУ ДПС;

вакансій, порядку та умов проходження конкурсу на заміщення вакантних посад та результатів конкурсу
Управління комунікацій,
структурні підрозділи,
управління моніторингу ризикових операцій,
управління забезпечення роботи,
управління кадрового забезпечення 
та розвитку персоналу
Протягом півріччя
З метою інформування громадськості щодо завдань, напрямів і результатів діяльності органів ДПС, ГУ ДПС, соціальної значимості добровільної та своєчасної сплати податків, зборів та інших платежів до засобів масової інформації направлено 382 повідомлення.
Протягом першого півріччя 2020 року на офіційній сторінці у Фейсбук розміщено 347 публікацій, на каналі Ютуб - 11 відеороликів.
На субсайті ГУ ДПС розміщено 412 повідомлень, у т.ч. інформацію щодо:
стану блокування податкових накладних, стану роботи системи моніторингу оцінки критеріїв ризику (10 листів);
звіту про виконання Плану роботи Головного управління ДПС у м. Києві на друге півріччя 2019 року (листи від 05.02.2020 № 109/26-15-01-21 та від 05.02.2020 № 111/26-15-01-21);
Організаційної структури Головного управління ДПС у м. Києві з урахуванням змін, унесених до неї 05.02.2020 (лист від 06.02.2020 № 114/26-15-01-21);
розподілу обов’язків між керівництвом
(6 листів);
Положення про Головне управління ДПС
у м. Києві, з урахуванням змін, унесених наказом ДПС від 12.07.2019 № 14 (у редакції наказу ДПС від 12.02.2020 № 81) (лист від 14.02.2020 
№ 132/26-15-01-21);
Плану роботи Головного управління ДПС у 
м. Києві на перше півріччя 2020 року (лист 
від 06.05.2020 № 329/26-15-01-21);
Плану роботи Головного управління ДПС у 
м. Києві на 2020 рік (лист від 06.05.2020 
№ 329/26-15-01-21);
актуалізації контактних даних, структури та основних завдань управління забезпечення роботи ГУ ДПС (листи від 10.04.2020 № 289/26-15-01-21 від 10.06.2020 № 393/26-15-01-021 та 
від 24.06.2020 № 447/26-15-01-21);
оголошень про 170 вакансій, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення цих вакансій та 9 результатів проведених конкурсів на заміщення вакантних посад державної служби.
Кількість виходів матеріалів у ЗМІ щодо завдань, напрямів і результатів діяльності ДПС, ГУ ДПС, соціальної значимості добровільної та своєчасної сплати податків, зборів та інших платежів: у друкованих ЗМІ – 28 публікацій, на телебаченні – 29, у мережі «Інтернет» – 518
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Розділ 6. Забезпечення взаємозв’язків з органами державної влади та місцевого самоврядування, міжнародного співробітництва. Організація міжвідомчої взаємодії із суб’єктами інформаційних відносин

6.1
Взаємодія з органами державної влади та місцевого самоврядування з питань:

обміну інформацією з метою забезпечення повноти нарахування платежів та єдиного внеску;

забезпечення виконання завдань зі сплати платежів до місцевого бюджету;

передачі нерухомого майна до сфери/зі сфери управління 
ГУ ДПС
Управління податкового моніторингу,
управління адміністрування податків з юридичних осіб,
управління адміністрування податків з фізичних осіб,
Департамент податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування,
управління матеріально-технічного забезпечення
Протягом півріччя
Для забезпечення виконання показників наповнення бюджету ГУ ДПС співпрацює з виконавчими органами Київської міської ради – Департаментом фінансів, Департаментом економіки та інвестицій, Департаментом соціальної політики, Департаментом промисловості та розвитку підприємництва та постійними комісіями Київської міської ради.
Листом Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради КМДА відповідно до «Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет м. Києва 
на 2020 рік» доводився розпис доходів бюджету м. Києва на 2020 рік від 09.01.2020 року № 054-1-2-10/39.
Відповідно до листа Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради КМДА від 10.02.2020 № 054-1-2-11/301 ГУ ДПС надано:
інформацію щодо очікуваних надходжень 
на 2021–2023 роки у розрізі платежів листом 
від 25.02.2020 № 6449/9/26-15-44-01-16,
уточнену інформацію щодо очікуваних  надходжень на 2021–2023 роки у розрізі платежів листом від 15.04.2020 № 9426/9/26-15-44-01-16.
Відповідно до листа Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради КМДА від 27.04.2020 № 054-1-2-11 ГУ ДПС надано інформацію щодо очікуваних надходжень 
на 2020 рік у розрізі платежів листом 
від 06.05.2020 № 10619/9/26-15-44-01-16.
Протягом першого півріччя 2020 року до Київської міської ради КМДА надавалася наступна інформація:
про розмір сплати та суми заборгованості з  земельного податку та орендної плати;
щодо податкових надходжень за 2019 рік від суб’єктів господарювання, основний вид діяльності яких за КВЕД відноситься до промислової сфери в розрізі районів м. Києва;
про податковий борг до бюджету міста Києва;
щодо надходжень до бюджету м. Києва 
у 2019 році від суб’єктів господарювання, 
які мали найбільшу питому вагу у надходженнях по відповідних галузях економіки міста;
про сплату до бюджету м. Києва 
найбільшими суб’єктами господарювання протягом 2018–2019 роки;
щодо податкових надходжень за І квартал 
2020 року від суб’єктів господарювання, основний вид діяльності яких за КВЕД належить до промислової сфери в розрізі районів м. Києва;
щодо надходжень до бюджету м. Києва 
за І квартал 2020 року від суб’єктів господарювання, які мали найбільшу питому вагу у надходженнях по відповідних галузях економіки міста.
Проводилася робота з виявлення додаткових резервів надходжень шляхом проведення звірок 
з базами даних державних органів влади щодо виданих ліцензій, дозволів на певні види діяльності та лімітів з використання природних ресурсів (Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища, Державного агентства водних ресурсів України, Державної служби геології та надр України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації).
Інформація щодо результатів звірок платників 
з даними органів державної влади  надавалася 
до ДПС (12 листів).
За результатами роботи тимчасових комісій, створених при районних державних адміністраціях м. Києва та КМДА, у складі яких працюють податківці, відбулось повне або часткове погашення поточної заборгованості з виплати заробітної плати по 125 підприємствах 
на загальну суму 65,08 млн грн, надійшло 
до бюджету податку на доходи фізичних осіб 2,93 млн грн, військового збору 0,24 млн грн та єдиного внеску 21,19 млн гривень.
Заслухано на засіданнях комісій при районних державних адміністраціях м. Києва та КМДА 
544 керівників суб’єктів господарювання – юридичних осіб, підвищили рівень заробітної плати найманим працівникам 533 підприємства. За рахунок підвищення фонду заробітної плати надійшло додатково до бюджету податку 
на доходи фізичних осіб 3,71 млн грн, військового збору 0,30 млн грн та єдиного внеску 
4,61 млн гривень.
Проведено перереєстрацію на ім’я ДПС 
речових прав; реєстрацію права оперативного 
управління на ГУ ДПС по будівлях за адресами: 
вул. Верховинна, 9; вул. Верховинна, 9 (ГВПМ); вул. Шолуденка 33/19; вул. Шолуденка 31; 
вул. Лєскова, 2; вул. Лєскова,4; 
вул. Жилянська, 23а; вул. Жилянська, 23б; 
вул. Кошиця, 3; вул. Закревського, 41; 
вул. Смілянська, 6
6.2
Забезпечення участі представників ГУ ДПС у засіданнях комісії Київської міської державної адміністрації 
з розгляду документів щодо надання дозволу підприємствам 
та громадським організаціям осіб з інвалідністю на право користування пільгами з оподаткування, отримання позик, фінансової допомоги та дотацій.
Підготовка відповідних матеріалів для участі у таких засіданнях
Управління податкового моніторингу
Протягом півріччя
Проведено аналіз діяльності підприємств, 
які подали документи для отримання дозволів 
на право користування пільгами з оподаткування.
Прийнято участь у 2-х засіданнях комісії 
при КМДА з розгляду документів щодо надання дозволу підприємствам та організаціям громадських організацій осіб з інвалідністю 
на право користування пільгами з оподаткування, отримання позик, фінансової допомоги та дотацій (12.03.2020, 05.06.2020).
Підготовлено відповідні матеріали до комісій
6.3
Забезпечення взаємодії із суб'єктами інформаційних відносин щодо інформації 
про платників податків, об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням
Управління податкових сервісів
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду надано письмові відповіді на 3 465 запитів органів державної влади, силових органів, адвокатів, арбітражних керуючих юридичних, фізичних осіб та ін., зокрема:
1 062 – запити правоохоронних органів;
476 – запитів адвокатів, арбітражних керуючих;
14 – запитів судових органів;
696 – запитів державних установ та інших юридичних осіб;
370 – запитів державних та приватних виконавців;
323 – листа фізичних осіб;
171 – лист самозайнятих осіб;
69 - запитів Головних управлінь ДПС з інших регіонів; 
279 – листів, доручень ДПС;
5  – запитів на особисту скриньку керівника.
Виконано 61 ухвалу про тимчасовий доступ 
до речей та документів
6.4
Забезпечення співпраці з районними відділами державної виконавчої служби м. Києва 
з питань стягнення податкового боргу за відкритими виконавчими провадженнями та контролю 
за станом триваючих проваджень щодо стягнення податкового боргу
Управління по роботі 
з податковим боргом
Протягом півріччя
Станом на 01.07.2020 передано 22 виконавчі листи до Державної виконавчої служби м. Києва з питань стягнення податкового боргу.
За виконавчими документами стягнуто 
0,3 млн гривень податкового боргу. Забезпечено контроль за станом триваючих проваджень щодо стягнення податкового боргу
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Розділ 7. Координація роботи з питань основної діяльності, здійснення контролю за виконанням документів та перевірок 
з окремих питань

7.1
Опрацювання пропозицій структурних підрозділів ГУ ДПС щодо удосконалення організаційної структури і штатної чисельності, погодження й надання керівництву ГУ ДПС обґрунтувань щодо доцільності внесення таких змін.
Підготовка обґрунтувань та переліків змін до організаційної структури і штатного розпису 
ГУ ДПС та надання їх до ДПС 
на затвердження в установленому порядку. Підготовка відповідних проєктів наказів
Управління забезпечення роботи,
управління фінансово-бухгалтерського забезпечення
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду опрацьовано пропозиції управління моніторингу ризикових операцій ГУ ДПС щодо удосконалення організаційної структури і штатної чисельності. За результатами роботи підготовлено та введено в дію затверджений 05.02.2020 Головою Державної податкової служби України Перелік змін № 1 до Організаційної структури Головного управління ДПС у м. Києві (наказ ГУ ДПС 
від 05.02.2020 № 1272).
Опрацьовано пропозиції структурних підрозділів ГУ ДПС стосовно удосконалення їх організаційних структур, штатної чисельності та підготовлено обґрунтування щодо доцільності збереження в структурі ГУ ДПС окремих підрозділів у статусі самостійних підрозділів та щодо неефективності їх об’єднання в структурі ГУ ДПС відповідно до затвердженої Структури апарату Державної податкової служби України (лист від 26.05.2020 № 5665/8/26-15-01-19).
Опрацьовано пропозиції структурних підрозділів щодо удосконалення штатного розпису ГУ ДПС у м. Києві.
Підготовлено 1 перелік змін до штатного розпису Головного управління ДПС у м. Києві 
та надано до ДПС на погодження, затвердження 
в установленому порядку
7.2
Підготовка звіту про виконання Плану роботи Головного управління ДПС у м. Києві 
на друге півріччя 2019 року, надання його в установленому порядку до ДПС
Управління забезпечення роботи,
структурні підрозділи
Січень
Звіт про виконання Плану роботи Головного управління ДПС у м. Києві на друге півріччя 2019 року сформовано на підставі звітної інформації структурних підрозділів ГУ ДПС щодо реалізації запланованих заходів та надіслано до Департаменту забезпечення роботи Служби листом від 29.01.2020 № 1105/8/26-15-01-02-09
7.3
Розробка та формування 
на підставі пропозицій структурних підрозділів ГУ ДПС Плану роботи Головного управління ДПС у м. Києві 
на друге півріччя 2020 року, забезпечення його затвердження у встановленому порядку та доведення до виконавців
Управління забезпечення роботи,
структурні підрозділи
Червень
Забезпечено опрацювання пропозицій структурних підрозділів ГУ ДПС до Плану роботи Головного управління ДПС у м. Києві 
на друге півріччя 2020 року.
На їх підставі сформовано відповідний план та листом від 01.06.2020 № 5864/8/26-15-01-02-09 надіслано до Організаційно-розпорядчого департаменту ДПС для подання в установленому порядку на затвердження керівнику ДПС відповідно до вимог наказу ДПС від 28.08.2019 
№ 40 «Про затвердження Порядку поточного планування діяльності ДПС та Примірного порядку поточного планування діяльності територіальних органів ДПС» (зі змінами)
7.4
Організаційне забезпечення проведення засідань колегії 
ГУ ДПС, апаратних нарад 
ГУ ДПС за участі керівників структурних підрозділів ГУ ДПС, нарад за участі керівництва 
ГУ ДПС тощо.
За результатами підготовка проєктів відповідних розпорядчих документів, рішень, складання протоколів, доведення до виконавців прийнятих рішень 
та здійснення контролю за їх виконанням
Управління забезпечення роботи,
Управління податкового моніторингу,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Здійснено комплекс заходів з підготовки проведення засідання Колегії ГУ ДПС:
підготовлено доручення начальника ГУ ДПС про надання пропозицій до проєкту плану засідань Колегії на друге півріччя 2020 року 
(від 09.06.2020 № 56/26-15-01-06-07), 
проведено аналіз наданих самостійними структурними підрозділами ГУ ДПС пропозицій до проєкту плану засідань Колегії на друге півріччя 2020 року та затверджено 15.06.2020 начальником ГУ ДПС План засідань колегії Головного управління ДПС у м. Києві на друге півріччя 2020 року;
погоджено включення кандидатур до складу колегії (3 листи ГУ ДПС) та підготовлено проєкт наказу ГУ ДПС про затвердження складу Колегії (наказ ГУ ДПС від 15.06.2020 № 4344);
надіслано керівникам самостійних структурних підрозділів ГУ ДПС та членам Колегії 
план засідань Колегії на друге півріччя 2020 року для ознайомлення та опрацювання (листи 
від 16.06.202 № 411/26-15-01-21 та від 17.06.2020 № 90883/10/26-15-01-20).
Забезпечено організацію та проведення
11 апаратних нарад ГУ ДПС, 6 засідань оперативного штабу ГУ ДПС з вирішення в межах компетенції завдань, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 03 лютого 2020 року № 93-р «Про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19» та 
1 нарада за участі керівництва ГУ ДПС (15.06.2020).
За результатами роботи підготовлено
18 протоколів, які доведено до структурних підрозділів ГУ ДПС для виконання
7.5
Організація та координація роботи з підготовки заходів щодо здійснення інституційних змін діяльності ДПС, проєктів реалізації визначених напрямів діяльності ДПС на рівні ГУ ДПС
Відділ впровадження 
відомчих реформ
Протягом півріччя
Взято участь у реалізації пілотного проєкту «Дуальна освіта: нова форма підготовки кадрів для органів ДПС»
7.6
Організація заходів щодо прийому іноземних делегацій 
в ГУ ДПС та заходів щодо закордонних відряджень співробітників
Відділ впровадження 
відомчих реформ
Протягом півріччя
Організовано заходи щодо прийому іноземних делегацій в ГУ ДПС:
візит представників Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ), Університету державної фіскальної служби України, благодійного фонду «Київська школа економіки» (KSE) та ДПС у межах пілотного проєкту «Дуальна освіта: нова форма підготовки кадрів для органів ДПС» 16 січня 2020 року;
візит шведської делегації на чолі з Генеральним директором пані Катрін Вестлінг Палм 
20 лютого 2020 року.
Заходи щодо закордонних відряджень співробітників не проводилися
7.7
Проведення моніторингу нормативно-правових актів в сфері економіки, фінансів і податків. Підготовка інформаційного дайджесту новин для висвітлення на порталі 
ГУ ДПС
Відділ впровадження 
відомчих реформ
Протягом півріччя
Здійснювався щоденний моніторинг нормативно-правових актів у сфері економіки, фінансів і податків. Підготовлено 
99 інформаційних дайджестів новин для висвітлення на порталі ГУ ДПС
7.8
Розгляд проєктів розпорядчих документів та вихідної кореспонденції, що готуються структурними підрозділами 
ГУ ДПС, на відповідність вимогам Регламенту Головного управління ДПС у м. Києві, нормативно-правовим актам та іншим розпорядчим документам ДПС 
та ГУ ДПС
Управління забезпечення роботи,
управління правового забезпечення
Протягом півріччя
Надавалася методична та практична допомога (у межах компетенції) структурним підрозділам ГУ ДПС при попередньому розгляді проєктів розпорядчих документів про проведення контрольно-перевірочних заходів на їх відповідність вимогам Регламенту Головного управління ДПС у м. Києві, нормативно-правовим актам та іншим розпорядчим документам ДПС та ГУ ДПС. Так, розглянуто понад 4 700 проєктів розпорядчих документів про проведення контрольно-перевірочних заходів на їх відповідність вимогам нормативно-правових актах та інших розпорядчих документів ДПС та ГУ ДПС.
Підготовлено, погоджено та надано на затвердження зміни до Методичних рекомендацій щодо складання та оформлення документів у Головному управлінні ДПС у 
м. Києві та Збірника уніфікованих форм організаційно-розпорядчих та інформаційно-аналітичних документів Головного управління ДПС у м. Києві та зміни до них (наказ ГУ ДПС у м. Києві від 03.01.2020 № 5).
Для оптимізації процесу розгляду проєктів розпорядчих документів, підготовлених структурними підрозділами ГУ ДПС, та з метою покращення взаємодії між структурними підрозділами ГУ ДПС та чіткої, безперебійної та якісної підготовки структурними підрозділами ГУ ДПС проєктів наказів про проведення контрольно-перевірочних заходів розроблено, узгоджено та доведено для використання у роботі 12 форм (зразків) наказів про проведення контрольно-перевірочних заходів (лист від 15.01.2020  № 34/26-15-01-21).
Доведено для користування структурним підрозділам ГУ ДПС електронні версії списку розсилки до розпорядчих документів з урахуванням проведених змін (листи від 13.01.2020 № 26/26-15-01-21, від 12.03.2020 
№ 216/26-15-01-21, від 15.06.2020 № 404/26-15-01-21).
Підготовлено інформаційні листи від 03.01.2020 № 4/26-15-01-21 та 15.04.2020 
№ 404/26-15-01-21 структурним підрозділам 
ГУ ДПС, які здійснюють контрольно-перевірочні роботи, стосовно недоліків та помилок, що допускалися при підготовці проєктів розпорядчих документів
7.9
Опрацювання вхідної кореспонденції, яка надходить засобами електронної пошти 
на електронну адресу ГУ ДПС, 
її облік і реєстрація в автоматизованій системі електронного документообігу
Управління документального забезпечення
Протягом півріччя
Опрацьовано 51 195 вхідних документів, які надійшли через електронний кабінет платника податків та засобами електронної пошти на електронну адресу ГУ ДПС.
Забезпечено їх облік і реєстрацію в автоматизованій системі електронного документообігу
7.10
Організація роботи щодо приймання, реєстрації, обробки, постановки на автоматизований контроль завдань у системі електронного документообігу вхідної кореспонденції (крім звернень громадян, запитів на отримання публічної інформації).
Приймання, реєстрація, обробка вихідної кореспонденції
Управління документального забезпечення
Протягом півріччя
Зареєстровано 220,2 тисяч вхідних документів, 
у т.ч.: 
загальної кореспонденції (листи юридичних осіб) – 76,2 тис.;
листів від фізичних осіб-підприємців – 
80,1 тис.;
звернень органів державної влади – 35,5 тис.;
листів від територіальних органів ДПС – 
16,6 тис.;
листів від ДПС – 7,4 тисяч.
Зареєстровано 170,7 тис. вихідних документів, у т.ч.: 
загальної кореспонденції (листи юридичних осіб) – 95,9 тис.;
листів фізичним особам-підприємцям – 
29,5 тис.;
листів громадянам – 17,2 тис.;
листів до ДПС – 7,3 тис.;
звернень органів державної влади – 15,0 тисяч
7.11
Відправлення вихідної кореспонденції засобами електронної пошти на електронну адресу ЦОВВ, підприємств, організацій, громадян
Управління документального забезпечення
Протягом півріччя
Засобами електронної пошти на електронну адресу ЦОВВ, підприємств, організацій, громадян відправлено 24 262 листи вихідної кореспонденції
7.12
Здійснення у системі електронного документообігу реєстрації, обліку, розсилки наказів і розпоряджень ГУ ДПС, доручень начальника ГУ ДПС та протоколів колегії ГУ ДПС, апаратних нарад ГУ ДПС за участі керівників структурних підрозділів ГУ ДПС, нарад за участі керівництва ГУ ДПС
Управління забезпечення роботи
Протягом півріччя
У системі електронного документообігу «Управління документами» зареєстровано та здійснено розсилку:
4 479 – наказів ГУ ДПС;
9 – наказів ГУ ДФС з реорганізації;
268 – розпоряджень ГУ ДПС;
62 – доручення ГУ ДПС;
11 – протоколів апаратних нарад ГУ ДПС;
8 – протоколів нарад за участі керівництва 
ГУ ДПС
7.13
Здійснення системного автоматизованого контролю, дистанційного контролю та моніторингу за станом виконання управлінських рішень у ГУ ДПС, визначених дорученнями органів вищого рівня, звернень і запитів народних депутатів України, депутатів місцевих рад, доручень керівництва ГУ ДПС до іншої вхідної кореспонденції та власних рішень
Управління забезпечення роботи
Протягом півріччя
Здійснювався системний автоматизований контроль за виконанням:
425 – завдань, визначених розпорядчими документами та дорученнями керівництва ДПС;
1 628 – доручень, визначених розпорядчими документами ГУ ДПС;
923 – завдань, визначених протокольними дорученнями та іншими дорученнями керівництва Головного управління ДПС;
10 569 – доручень керівництва ГУ ДПС до іншої вхідної кореспонденції, у т.ч. звернень і запитів народних депутатів України, депутатів місцевих рад
7.14
Здійснення системного автоматизованого контролю за розглядом звернень громадян, запитів на публічну інформацію, адвокатських запитів, звернень арбітражних керуючих
Управління забезпечення роботи,
управління податкових сервісів
Протягом півріччя
Здійснювався системний автоматизований контроль за виконанням:
1 943 завдань за зверненнями громадян, зверненнями, що не підпадають під дію Закону України «Про звернення громадян», та запитів 
на публічну інформацію;
1 671 завдання за розглядом адвокатських запитів;
250 завдань за зверненнями арбітражних керуючих
7.15
Здійснення оцінки рівня виконавської дисципліни в 
ГУ ДПС
Управління забезпечення роботи
Щомісяця
Щомісяця здійснювався аналіз стану виконавської дисципліни у розрізі структурних підрозділів ГУ ДПС, за результатами якого надано керівництву ГУ ДПС 6 доповідних записок
7.16
Проведення перевірок з окремих питань, участь у перевірках, інших заходах контролю щодо стану організації роботи в структурних підрозділах ГУ ДПС (крім перевірки питань щодо вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства)
Управління внутрішнього контролю
Протягом півріччя
Організовано та проведено 7 перевірок 
з окремих питань, про результати яких надано інформацію керівництву ГУ ДПС. Крім цього, 
у червні 2020 року розпочато 1 перевірку, термін надання інформації про її результати керівництву ГУ ДПС – 09.07.2020
7.17
За дорученням керівництва 
ГУ ДПС розгляд та участь у розгляді звернень, скарг громадян, суб’єктів господарювання, органів державної влади та народних депутатів України, зокрема з питань правомірності дій посадових осіб ГУ ДПС
Управління внутрішнього контролю
Протягом півріччя
Розглянуто (взято участь у розгляді) 
9 скарг на дії посадових осіб ГУ ДПС, 
за результатами розгляду яких надано фахові висновки відповідальним структурним підрозділам, а також відповідну інформацію керівництву ГУ ДПС
7.18
Моніторинг виконання структурними підрозділами 
ГУ ДПС Плану заходів з усунення недоліків та порушень за результатами перевірок
Управління внутрішнього контролю
Протягом півріччя
Здійснювався моніторинг виконання структурними підрозділами ГУ ДПС заходів щодо усунення недоліків та порушень за результатами перевірок з окремих питань, проведених працівниками управління внутрішнього контролю, а також перевірок, проведених ДПС та Рахунковою палатою.
Про результати проведеного аналізу поінформовано керівництво ГУ ДПС.
За результатами розгляду наданої інформації про стан усунення недоліків та порушень керівництвом ГУ ДПС надано 5 відповідних доручень
7.19
Підготовка висновків та пропозицій керівництву ГУ ДПС щодо вжиття заходів реагування для усунення недоліків та порушень за матеріалами перевірок, службових розслідувань, розгляду звернень, скарг, аналізу та опрацювання іншої інформації про негативні прояви у діяльності, а також надання пропозицій щодо удосконалення форм і методів організації роботи
Управління внутрішнього контролю
Протягом півріччя
Надано на розгляд та погоджено керівництвом ГУ ДПС 7 доповідних записок та доручень 
до них про результати проведених перевірок 
з окремих питань, які містять висновки та пропозиції щодо вжиття заходів реагування 
для усунення виявлених недоліків і порушень та недопущення їх у подальшому.
Крім цього, керівництву ГУ ДПС надано 
2 висновки про виявлені недоліки під час розгляду скарг на дії посадових осіб ГУ ДПС 
та погоджено пропозиції щодо вжиття відповідних заходів реагування
7.20
Проведення перевірок з питань надання адміністративних послуг у ЦОП.
Підготовка та надання керівництву ГУ ДПС висновків та пропозицій щодо вдосконалення якості надання адміністративних послуг у ЦОП
Управління податкових сервісів
Протягом півріччя
Проведено 3 перевірки діяльності ЦОП ДПІ 
з питань надання адміністративних послуг, 
за результатами яких складено акти:
від 05.03.2020 № 1/26-15-02-09-08;
від 13.03.2020 № 2/26-15-02-09-08;
від 19.03.2020  № 3/26-15-02-09-08
7.21
Здійснення заходів з метою формування, зберігання та використання фонду архівних документів
Управління документального забезпечення
Протягом півріччя
В архіві ГУ ДПС забезпечено укомплектування, зберігання, облік та використання архівних документів відповідно до вимог нормативних документів. Формування документів у справи ведеться відповідно до затвердженої номенклатури.
Від структурних підрозділів ГУ ДПС прийнято на зберігання 1 587 архівних справ.
Організовано в установленому порядку користування архівними документами. Видача архівних довідок та копій з архівних документів здйснювалася відповідно до заявок.
Надано 476 відповідей на листи структурних підрозділів щодо надання копій документів
8
Розділ 8. Організація правової роботи


8.1
Організація та ведення позовної роботи, спрямованої на забезпечення надходження платежів до бюджетів та державних цільових фондів
Управління правового забезпечення
Протягом півріччя
На розгляді у судах перебувало 21 264 справи на суму 61 411,2 млн. гривень. Розглянуто 2 169 справ на суму 4 787,14 млн. грн., з них: на користь органів ДПС вирішено 1 137 справ на суму 1 778,45 млн. гривень.
За результатами судових рішень до бюджету надійшло 66,7 млн. гривень
8.2
Організація роботи щодо надання висновків та матеріалів для розгляду адміністративних скарг платників податків на рівні ДПС з питань нарахованих 
ГУ ДПС грошових зобов’язань
Управління правового забезпечення
Протягом півріччя
Підготовлено та направлено до ДПС 1 456 висновків про надання інформації та матеріалів для розгляду скарг платників податків
8.3
Забезпечення представництва інтересів ГУ ДПС у судах, інших органах державної влади, в установах, організаціях і на підприємствах усіх форм власності під час вирішення спорів та розгляду питань правового характеру
Управління правового забезпечення,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
У судах різних інстанцій прийнято участь 
у 3 668 судових засіданнях, з них 196 – за дорученням ДПС
8.4
Узагальнення судової практики щодо застосування законодавства під час розгляду спорів та надання структурним підрозділам ГУ ДПС відповідної інформації
Управління правового забезпечення
Протягом півріччя
Структурним підрозділам ГУ ДПС направлено 
8 листів щодо застосування законодавства під час розгляду спорів
8.5
Підготовка та надання пропозицій до ДПС щодо внесення змін до Податкового кодексу України
Управління правового забезпечення,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Листом від 26.05.2020 № 5642/8/26-15-08-08-18 направлено до ДПС пропозиції щодо внесення змін до Податкового кодексу України
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Розділ 9. Організація роботи з персоналом. Запобігання та виявлення корупції

9.1
Організація роботи щодо проведення конкурсного відбору 
для заміщення вакантних посад державних службовців, вивчення та аналіз документів кандидатів 
на вакантні посади. Здійснення відповідно до Закону України 
від 10 грудня 2015 року 
№ 889-VIII «Про державну службу» (зі змінами) укомплектування ГУ ДПС керівними працівниками та спеціалістами відповідного фаху і кваліфікації.
Підготовка проєктів наказів про призначення, переміщення та звільнення працівників ГУ ДПС.
Залучення експертів до проведення конкурсів на зайняття посад державної служби
Управління кадрового забезпечення та розвитку персоналу
Протягом півріччя
Організовано роботу конкурсної комісії з проведення 2 конкурсних відборів на заміщення вакантних посад державних службовців.
Опрацьовано 177 пакетів документів кандидатів на вакантні посади.
Відповідно до Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» 
(зі змінами) ГУ ДПС укомплектовано керівними працівниками та спеціалістами відповідного фаху і кваліфікації у кількості 117 осіб.
В ГУ ДПС видано 453 накази, зокрема про: призначення – 121, переведення – 209, звільнення – 123.
Склад Конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорій «Б» та «В» ГУ ДПС формувався 
з працівників окремих структурних підрозділів ГУ ДПС, що є експертами у відповідних сферах
9.2
Організація та здійснення заходів щодо підвищення професійного рівня працівників ГУ ДПС (без відриву від роботи)
Управління кадрового забезпечення та розвитку персоналу
Протягом півріччя
З метою підвищення професійного рівня працівників ГУ ДПС (без відриву від роботи) проведено 1 115 заходів
9.3
Організація роботи і здійснення заходів щодо підвищення кваліфікації посадових осіб 
ГУ ДПС шляхом направлення державних службовців на навчання за професійними програмами, за програмами тематичних, постійно діючих та короткострокових семінарів.
Здійснення заходів щодо планового та позапланового підвищення кваліфікації посадових осіб ГУ ДПС
Управління кадрового забезпечення та розвитку персоналу
Протягом півріччя
З урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211 
(зі змінами) підвищили кваліфікацію шляхом навчання за онлайн-курсом «Цифрова грамотність для державних службовців» на національній онлайн-платформі з цифрової грамотності «Дія. Цифрова освіта» 92 особи
9.4
Проведення перевірок відомостей на наявність заборон, визначених частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України від 16 вересня 2014 року № 1682-VII «Про очищення влади» (зі змінами)
Управління кадрового забезпечення та розвитку персоналу
Протягом півріччя
Проведено перевірки відомостей на наявність заборон, визначених частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України від 
16 вересня 2014 року № 1682-VII «Про очищення влади» (зі змінами) щодо 71 особи. Направлено та складено 59 запитів про проведення перевірки. Долучено до особових справ 53 довідки про результати перевірки
9.5
Організація роботи із визначення завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»
Управління кадрового забезпечення та розвитку персоналу
Протягом півріччя
Структурними підрозділами визначено, погоджено та надано до управління кадрового забезпечення та розвитку персоналу оригінали завдань, ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців ГУ ДПС, які займають посади державної служби категорії «Б» та «В» 
у кількості 280 завдань, у т.ч. категорії «Б» - 61, категорії «В» - 219.
На початку квітня 2020 року проведено моніторинг виконання завдань і ключових показників державними службовцями. За результатами моніторингу встановлено, у 
І кварталі 2020 року всіма державними службовцями виконано визначені завдання і ключові показники у повному обсязі. Ризиків невиконання завдань і ключових показників не виявлено.
З метою визначення рівня володіння державними службовцями нормативно-правовою базою та керівними документами, необхідними для якісного виконання поставлених завдань та посадових обов’язків, а також для ефективного функціонування системи моніторингу оцінювання результатів службової діяльності 
за ІІ квартал 2020 року в ГУ ДПС у період 
з 15.06.2020 по 01.07.2020 організовано та проведено зріз теоретичних знань державних службовців ГУ ДПС.
Загалом зріз теоретичних знань у вигляді тестування у ІІ кварталі 2020 року пройшли 
1 952 державних службовці, що становить 
83 відс. від фактичної чисельності державних службовців ГУ ДПС.
За результатами тестування проведено аналіз та узагальнення результатів зрізу теоретичних знать, який свідчить: відмінну оцінку отримали 95 відс. державних службовців, позитивну 
4,5 відс. державних службовців, негативну оцінку отримали 0,5 відс. державних службовців
9.6
Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, 
та посад з підвищеним корупційним ризиком відповідно до статті 56, частин першої 
і третьої статей 57 і 58 Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII «Про запобігання корупції» (зі змінами)
Управління кадрового забезпечення та розвитку персоналу
Протягом півріччя
Проведена спеціальна перевірка стосовно 
4 осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, 
та посад з підвищеним корупційним ризиком відповідно до статті 56, частин першої і третьої статей 57 і 58 Закону України від 14 жовтня 
2014 року № 1700-VII «Про запобігання корупції» (зі змінами)
9.7
Забезпечення комплексу запобіжних заходів, у т.ч. проведення навчальної та роз’яснювальної роботи серед працівників ГУ ДПС, спрямованих на протидію корупційним проявам та службовим правопорушенням, контроль за їх реалізацією
Управління з питань запобігання та виявлення корупції,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Забезпечено комплекс запобіжних заходів спрямованих на протидію корупційним проявам та службовим правопорушенням. Проведено 
135 навчальних заходів та 611 індивідуальних консультацій з питань декларування.
З працівниками структурних підрозділів 
ГУ ДПС проведено 1 064 професійно-економічних навчання, спрямованих на протидію корупційним проявам та службовим правопорушенням
9.8
Здійснення заходів щодо своєчасного подання державними службовцями повідомлень про суттєві зміни в майновому стані, про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента (далі – повідомлень).
Виявлення фактів неподання чи несвоєчасного подання повідомлень, інформування про такі факти Національне агентство з питань запобігання корупції
Управління з питань запобігання та виявлення корупції
Протягом півріччя
До Національного агентства з питань запобігання корупції направлено 
24 повідомлення щодо неподання 
чи несвоєчасного подання декларацій (повідомлень) осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування стосовно діючих працівників ГУ ДПС та таких, які звільнені з посад.
Про всі факти повідомлено Управління з питань запобігання та виявлення корупції ДПС листами від 11.01.2020 № 355/8/26-15-14-01-14 (1 факт), від 21.01.2020 № 752/8/26-15-14-01-14 (6 фактів), від 03.02.2020 № 1358/8/26-15-14-01-14 
(8 фактів), від 11.02.2020 № 1717/8/26-15-14-01-14 (2 факти), від 27.05.2020 № 5669/8/26-15-14-02-14 (2 факти), від 03.06.2020 № 5990/8/26-15-14-02-14 (4 факти), від 04.06.2020 № 6075/8/26-15-14-02-14 (1 факт)
9.9
Участь у здійсненні заходів з реалізації Антикорупційної програми Державної податкової служби України на 2020 рік
Управління з питань запобігання та виявлення корупції
Протягом півріччя
Здійснено заходи в межах реалізації Антикорупційної програми Державної податкової служби України на 2020 рік. 
Так, вжито 275 організаційно-роз’яснювальних заходів та проведено методологічну та консультаційну роботу з 611 працівниками 
ГУ ДПС. 
Розглянуто 6 повідомлень від викривачів, які перевірені в установлені законом терміни. Вивчено 23 матеріали з результатами спецперевірки, що проводиться відповідно до вимог Закону, стосовно осіб, що претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком. 
Проведено 3 тематичні перевірки працівників ГУ ДПС, за результатами яких складено акти від 24.01.2020 № 1/26-15-34-02-07, від 30.01.2020 № 1/26-15-14-02-07 та від 14.02.2020 № 2/26-15-34-02-07.
Здійснено заходи щодо виявлення та усунення конфлікту інтересів. За перше півріччя 2020 року врегулювано 55 конфліктів інтересів, про що видано відповідні накази
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Розділ 10. Організація фінансової діяльності. Матеріально-технічний розвиток

10.1
Затвердження змін до кошторисів та планів асигнувань за бюджетними програмами, закріпленими за ГУ ДПС, згідно з визначеними обсягами на 2020 рік
Управління фінансово-бухгалтерського забезпечення
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду затверджено 2 зміни до кошторису на 2020 рік, які внесено та проведено в установленому порядку
10.2
Складання консолідованої фінансової звітності про виконання кошторису за бюджетними програмами, відповідальним виконавцем або співвиконавцем яких визначено ГУ ДПС, та подання її до ДПС
Управління фінансово-бухгалтерського забезпечення
Щомісяця, щокварталу
Забезпечено щомісячне, щоквартальне формування та подання до ДПС консолідованої фінансової звітності про виконання кошторису за бюджетними програмами, відповідальним виконавцем або співвиконавцем яких визначено ГУ ДПС
10.3
Здійснення заходів щодо розвитку матеріально-технічної бази ГУ ДПС
Управління матеріально-технічного забезпечення
Протягом півріччя
Здійснено заходи щодо розвитку матеріально-технічної бази ГУ ДПС та створено відповідні умови праці для працівників структурних підрозділів. Укладено угоди щодо:
медичного передрейсового огляду водіїв за угодою від 17.02.2020 № 17 (Акти виконаних робіт від 21.02.2020 № 39; від 20.03.2020 № 41; від 30.04.2020 № 45; від 22.05.2020 № 47;                       від 12.06.2020 № 51);
обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за угодами від 27.02.2020 
№ FO-00669271 та від 03.06.2020 № FO-0722751;
полісів відповідно до угод № АО/5513259 та 
№ АО/5513272);
конвертів (договір від 17.03.2020 № 26,  видаткова накладна від 19.05.2020 
№ Т-000000610);
папок-реєстраторів (договір від 17.03.2020 
№ 25, видаткова накладна від 23.06.2020                       № 3139);

корзин для сміття (договір від 18.03.2020 № 28, видаткова накладна від 25.03.2020 № 233259);
паперу формату А4 (договір від 20.03.2020 
№ 34);
термопаперу (договір від 27.03.2020 № 39, видаткова накладна від 01.04.2020 № ПР-0624);
приладів для ламінування (договір від 15.04.2020 № 51);
прапорів (договір від 16.03.2020 № 24, видаткова накладна від 21.05.2020 
№ РН-0052102);
знаків пожежної безпеки (договір від 20.03.2020 № 34, видаткова накладна від 13.04.2020 
№ РН-0000262);
гальванічних батарейок (договір від 20.03.2020 № 35, видаткова накладна від 24.03.2020 
№ РН-26417-1);
автомобільних аптечок та аптечок першої медичної допомоги (договір від 26.03.2020 № 38, видаткова накладна від 01.04.2020 № 6549);
засобів дезинфікуючих (договір від 07.04.2020 № 46, видаткова накладна від 13.04.2020 
№ 3786);
саморізів (договір від 26.03.2020 № 37, видаткова накладна від 13.04.2020 № 2344);
стаканчиків пластикових (договір від 13.04.2020 № 47, видаткова накладна від 18.05.2020 
№ 236359)
10.4
Затвердження в установленому порядку змін до Річного плану державних закупівель ГУ ДПС 
на 2020 рік
Управління матеріально-технічного забезпечення
Протягом півріччя
За результатами вжитих заходів затверджено 
в установленому порядку 55 змін до Річного плану державних закупівель ГУ ДПС на 2020 рік
10.5
Здійснення заходів щодо проведення публічних процедур закупівель відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів
Управління матеріально-технічного забезпечення
Протягом півріччя
Здійснено заходи щодо проведення процедур закупівель відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів.
За результатами вжитих заходів проведено відкриті торги – 11; переговорні процедури –                            11; здійснено закупівлі без використання електронної системи – 32, у т.ч. – 12 процедур 
з оприлюдненням звіту про укладений договір
10.6
Забезпечення підготовки об’єктів інфраструктури ГУ ДПС до експлуатації у весняно-літній період та контроль за станом їх готовності
Управління матеріально-технічного забезпечення
Протягом півріччя
Проведено обстеження стану будівель і споруд та технічний огляд конструкцій, розконсервування холодильних машин, їх ремонт і запуск до роботи; розконсервування та технічне обслуговування вентиляційних систем; очищення зливних жолобів для зливу стічних вод. Здійснено роботу з підготовки повірок лічильників обліку електроенергії та води
10.7
Здійснення заходів із забезпечення пожежної безпеки в адміністративних будинках 
ГУ ДПС відповідно до вимог Правил пожежної безпеки України, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417 (зі змінами)
Управління матеріально-технічного забезпечення
Протягом півріччя
Ужито заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в адміністративних будинках ГУ ДПС відповідно до вимог Правил пожежної безпеки України, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 
2014 року № 1417 (зі змінами), зокрема проведено:
технічне обслуговування системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу і евакуацію людей у 6 адміністративних будівлях;
технічне обслуговування системи газового пожежогасіння у 4 адміністративних будівлях (кабінети комп’ютерної мережі - серверні);
технічне обслуговування та перезарядка 
569 вогнегасників в адміністративних будівлях
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Розділ 11. Інформаційно-технічне забезпечення діяльності та технічне супроводження електронних сервісів. Забезпечення охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації

11.1
Забезпечення виконання та контроль за реплікацією розподіленої бази даних, що функціонує в ГУ ДПС, створення і оновлення об’єктів баз даних.
Інформаційно-аналітичне забезпечення керівництва 
ГУ ДПС, структурних підрозділів ГУ ДПС оперативною інформацією та аналітичними матеріалами з баз даних.
Забезпечення відпрацювання запитів структурних підрозділів ГУ ДПС
Управління інформаційних технологій
Протягом півріччя
Забезпечено виконання реплікації розподіленої бази даних, що функціонує в ГУ ДПС, 
зокрема в частині податкової звітності 40Гб, реєстру податкових накладних 126 архівних пакетів,  реєстраційних даних платників податків 18Гб та 324 пакетів, вантажно-митних декларацій 
328 архівних пакетів та еталонних довідників 
624 оновлення.
Опрацьовано 1 311 запитів на отримання інформації з баз даних.
Забезпечено функціонування підсистем «Аналітичного блоку АРЕХ», до яких користувачами виконано 6 153 запити
11.2
Підтримка та модернізація програмних алгоритмів, розробка концепцій нових проєктів для подальшого розширення можливостей самостійного отримання даних користувачами
Управління інформаційних технологій
Протягом півріччя
Розроблено підсистему «Схеми руху ПДВ» 
на платформі «Аналітичний блок АРЕХ» відповідно до технічного завдання від 02.06.2020 №1926/26-15-06-06-10.
Розширено функціонал підсистеми «СМКОР КАРТКА» «Аналітичний блок АРЕХ»:
надано можливість формувати зведені показники у табличному вигляді за заданим переліком підприємств;
забезпечено автоматичне формування карток платників за зазначеним переліком платників.
Удосконалено режим «Звітність з ПДВ» можливістю «Швидкого завантаження» інформації (лист від 13.01.2020 № 11/26-15-31-15)
11.3
Супроводження інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем 
ГУ ДПС, підтримка їх в актуальному стані, зокрема операційних систем,
Управління інформаційних технологій
Протягом півріччя
Забезпечено функціонування інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури ГУ ДПС. Проведено реорганізацію доменної структури 
на майданчику за адресою: вул. Кошиця, 3.
Забезпечено технічний супровід проведення зрізу теоретичних знань державних службовців 
ГУ ДПС у вигляді тестування в електронному вигляді для 1 961 працівника.
Забезпечено доступ до інформаційних систем ГУ ДПС 956 користувачам
11.4
Адміністрування підсистем інформаційно-телекомунікаційних систем «Податковий блок» 
та «Управління документами», надання прав доступу користувачам.
Проведення моніторингу призначених ролей користувачам структурних підрозділів ГУ ДПС, надання оновлених даних довідника «Перелік ролей»
Управління інформаційних технологій
Протягом півріччя
Прийнято 205 листів про надання прав доступу до інформаційно-телекомунікаційної системи «Управління документами» та проадміністровано 347 користувачів.
Прийнято 280 листів про надання прав доступу до інформаційно-телекомунікаційної системи «Податковий блок» та проадміністровано 
3 306 користувачів.
Щотижнево проводився моніторинг призначених ролей користувачам структурних підрозділів ГУ ДПС.
Проведено інвентаризацію користувачів інформаційно-телекомунікаційних систем «Податковий блок» та «Управління документами».
До ДПС направлено 2 листи «Щодо проведення інвентаризації доступу користувачів до ІТС» 
з обґрунтуванням необхідності доступів:
від 15.05.2020 № 5284/8/26-15-31-24;
від 17.04.2020 № 4498/8/26-15-31-24
11.5
Вжиття заходів щодо усунення недоліків у підсистемах інформаційно-телекомунікаційних систем «Податковий блок» та «Управління документами».
Надання практичної допомоги структурним підрозділам ГУ ДПС
Управління інформаційних технологій
Протягом півріччя
Направлено до ДПС 7 листів щодо проблемних питань, пов’язаних з роботою інформаційно-телекомунікаційних систем:
від 03.01.2020 № 131/8/26-15-31;
від 17.02.2020 № 1990/8/26-15-31;
від 26.03.2020 № 3680/8/26-15-31-24;
від 22.05.2020 № 5557/8/26-15-31-24;
від 12.06.2020 № 6414/8/26-15-31-24;
від 15.06.2020 № 6521/8/26-15-31-24;
від 26.06.2020 № 7135/8/26-15-31-01-24.
Згідно з заявками, наданими через систему «HelpDesk», проведено усунення недоліків 
в інформаційно-телекомунікаційних системах.
Забезпечено надання практичної допомоги користувачам інформаційних систем структурних підрозділів ГУ ДПС
11.6
Супроводження програмного комплексу ДПС «Кошторис»
Управління інформаційних технологій
Протягом півріччя
Встановлено 12 оновлень ДПС «Кошторис»
11.7
Взаємодія з Акредитованим центром сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДПС та надання технічної і практичної допомоги користувачам кваліфікованого електронного підпису при генерації ключів
Управління інформаційних технологій
Протягом півріччя
Забезпечено взаємодію з Акредитованим центром сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДПС
11.8
Здійснення заходів із дотримання вимог політики безпеки інформації при функціонуванні інформаційно-телекомунікаційних систем
Управління охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом півріччя
Здійснено комплекс заходів, спрямованих 
на дотримання вимог політики безпеки інформації при функціонуванні інформаційно-телекомунікаційних систем на належному рівні:
відповідно до Графіка заміни паролів у самостійних структурних підрозділах ГУ ДПС, сформовано 2 224 ідентифікатори;




згенеровано паролі доступу до інформаційно-телекомунікаційної системи ГУ ДПС 
із занесенням їх до відповідних журналів;
уведено в дію ідентифікатори та паролі користувачів інформаційно-телекомунікаційної системи ГУ ДПС
11.9
Забезпечення антивірусного захисту інформаційних ресурсів 
в автоматизованій системі 
ГУ ДПС
Управління охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом півріччя
Адміністратором антивірусного захисту 
ГУ ДПС забезпечено проведення оновлення 
баз даних сигнатур вірусів антивірусного програмного забезпечення та сканування робочих місць, серверів на наявність вірусів та шкідливих програм. Проведено закупівлю антивірусного програмного продукту.
З метою недопущення нанесення шкоди інформації, яка обробляється в інформаційно-телекомунікаційних системах ГУ ДПС, самостійним структурним підрозділам у ДПС направлено лист від 04.03.2020 № 78/26-15-19-02-11 «Про надання інформації».
Надано заявку для отримання логінів та паролів користувачів до Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 30.01.2020 № 3644/9/26-15-19-02-11
11.10
Надання роз’яснень структурним підрозділам ГУ ДПС з питань охорони державної таємниці
Управління охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом півріччя
Роз’яснення з питань організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, 
в установах і організаціях надавалися на постійній основі працівникам структурних підрозділів ГУ ДПС
11.11
Здійснення контролю за станом охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації в ГУ ДПС
Управління охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом півріччя
Проведено звірку наявності секретних документів (Акт перевірки наявності секретних документів та інших матеріальних носіїв секретної інформації, облікованих в ГУ ДПС, 
за період 01.01.2020 по 31.03.2020 від 29.04.2020)
11.12
Побудова комплексних систем захисту інформації, захисту каналів інформації, у т. ч. при обміні податковою інформацією 
з органами державної влади України
Управління охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом півріччя
Побудована комплексна система захисту інформації на АС 26_26_15_25, яка призначена для обробки службової інформації (наказ 
ГУ ДПС у м. Києві від 29.04.2020 № 3566 
«Про введення в експлуатацію АС 26_26_15_25).
Постійно здійснювалися адміністрування та контроль за функціонуванням даної автоматизованої системи
11.13
Проєктування нової ІТ-архітектури ГУ ДПС за результатами аудиту інформаційних систем та аналізу ключових функцій
Управління охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом півріччя
За результатами аудиту інформаційних систем 
та аналізу ключових функцій здійснено заходи 
з проєктування нової ІТ-архітектури ГУ ДПС


Начальник Головного управління ДПС у м. Києві											    Злата ЛАГУТІНА

