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Звіт 
Головного управління ДФС в Одеській області 
про виконання Плану роботи на перше півріччя 2019 року

№
з/п
Зміст заходу 

Відповідальні виконавці

Термін виконання
Інформація про виконання

Розділ 1. Організація роботи щодо забезпечення виконання встановлених завдань із надходження податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету, а також єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до бюджетів та державних 
цільових фондів

1.1
Визначення очікуваних показників надходжень податків, зборів та інших платежів (далі – платежів) до державного і місцевого бюджетів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) у розрізі платежів, з урахуванням усіх наявних резервів.
Розробка та доведення до структурних підрозділів, у тому числі до управлінь (на правах відокремлених підрозділів) ГУ ДФС в Одеській області (далі – ГУ ДФС) індикативних показників доходів за платежами до загального та спеціального фондів державного та місцевих бюджетів, єдиного внеску, а також їх уточнення
Управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем
Протягом півріччя
Протягом півріччя забезпечено проведення розрахунків обсягів очікуваних надходжень платежів до бюджетів усіх рівнів.
Узагальнені розрахунки у вигляді пропозицій надавались керівництву ГУ ДФС.
Індикативні показники доходів розроблені у відповідності до наказів ДФС та доведені структурним підрозділам наказами ГУ ДФС від 21.01.2019 № 42, від 17.04.2019 № 305 та наказами про уточнені показники від 20.02.2019 № 132, від 13.03.2019 № 182, від 15.04.2019 № 296, від 06.06.2019 № 454

1.2
Аналіз ефективності роботи структурних підрозділів, у тому числі управлінь (на правах відокремлених підрозділів) ГУ ДФС щодо досягнення очікуваних надходжень платежів до бюджетів та інших доходів державних фондів, з метою виявлення резервів їх збільшення, відпрацювання суб’єктів господарювання з ознаками ризиковості з метою виявлення додаткових резервів збільшення надходжень
Управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем

Протягом півріччя
У звітному періоді підготовлено та направлено до управлінь (на правах відокремлених підрозділів)      ГУ ДФС 17 листів за для необхідності організації роботи з метою досягнення очікуваних надходжень платежів у сумі необхідної для виконання індикативних показників  


1.3
Організація роботи із забезпечення своєчасності, повноти нарахування, сплати податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість (далі - ПДВ), своєчасного виявлення податкових ризиків
Управління податків і зборів з юридичних осіб, управління податків і зборів з фізичних осіб, управління (на правах відокремлених підрозділів)
Протягом півріччя
За січень - червень 2019 року забезпечено виконання індикативного показника доходів до державного бюджету по податку на прибуток на 105,3 відс. (додатково надійшло 62,4 млн гривень). У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку на прибуток збільшилися на                        629,0 млн гривень. 
Доведений індикативний показник доходів місцевого бюджету по податку на прибуток на січень – червень 2019 року виконано на 120,3 відс. (додатково надійшло 24,4 млн гривень). У порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшення надходжень податку на прибуток до місцевого бюджету склало 67,3 млн. гривень.
За результатами декларування податку на прибуток за 1 квартал 2019 року подано 1592  податкових декларацій з податку на прибуток підприємств, з них 296 платників задекларували податку на прибуток у порівнянні з 1 кварталом 2018 року більше на         22,6 млн гривень.
За результатами поданих декларацій з податку на прибуток за 1 квартал 2019 року платниками задекларовано дохід у сумі 42 060,9 млн грн., що       на 4 375,5 млн грн., або на 11,6 відс. більше відповідного показника минулого року. Сума позитивного об’єкту оподаткування склала            911,1 млн грн, з якої задекларовано до сплати до зведеного бюджету 160,7 млн грн податку на прибуток, що більше аналогічного періоду минулого року на 17,6 млн грн., або 12,3 відс. 
За 1 квартал 2019 року 407 суб’єктів господарювання задекларували збільшення податку на прибуток до сплати в порівнянні з 1 кварталом 2018 року               на 48,6 млн гривень.
Прибутковими є 1076 суб’єктів господарювання або 68,0 відс. від загальної кількості таких суб’єктів, збитковими – 459 або 29,0 відс. з сумою збитків 20,8 млрд грн, у порівнянні з 1 кварталом 2018 року сума збитків зменшилась на 3,0 млрд грн або на 12,7 відсотків.
Крім того, 80 платників, якими були задекларовані збитки у 1 кварталі 2018 року в сумі 150,9 млн грн, за результатами 1 кварталу 2019 року задекларували податок на прибуток до сплати - 9,5 млн гривень.
З початку 2019 року було застосовано штрафних санкцій за несвоєчасну сплату податкових зобов’язань з податку на прибуток у сумі                    1,6 млн гривень.
В результаті проведеної  роботи  протягом  півріччя до державного бюджету надійшло 2 129,1 млн грн податку на додану вартість, що на 139,4 млн грн більше ніж у 2018 році, темп росту склав 107,0 відсотків.
Нарахування податку на додану вартість за перше півріччя 2019 року збільшились у порівнянні з минулим роком на 428,5 млн грн, темп росту склав 122,0 відсотки.
Протягом півріччя до переліку ризикових платників було введено 300 платників, зупинено 5 977 податкових накладних на суму ПДВ 294,0 млн грн, що складає 0,16 відс. від поданих на реєстрацію (3 655 336 податкових накладних подано на реєстрацію).
За результатами проведеної роботи з початку року надійшло до бюджету штрафних санкцій на суму          14,9 млн грн. 
Виконання доведеного індикативного показника доходів за період січень - червень 2019 року до державного бюджету по податку на додану вартість з фізичних осіб – підприємців становило 112,9 відс.,         додатково до бюджету надійшло 6,0 млн грн, темп росту склав 131,6 відсоток
1.4
Організація роботи щодо правомірності бюджетного відшкодування ПДВ 
Управління податків і зборів з юридичних осіб, управління (на правах відокремлених підрозділів)
Протягом півріччя
Протягом січня – червня 2019 року суми ПДВ, які заявлені до бюджетного відшкодування на розрахунковий рахунок, були перевірені та відпрацьовані згідно вимог чинного законодавства.
Так, було заявлено до відшкодування 925,9 млн грн, відшкодовано на розрахункові рахунки підприємств – 915,4 млн грн (за аналогічний період 2018 року  заявлено 775,5 млн грн, відшкодовано  – 612,2 млн гривень).
Також, було упереджено, безпідставно заявлених платниками податків до відшкодування сум ПДВ, на загальну суму 154,2 млн гривень
1.5
Організація роботи щодо забезпечення контролю за своєчасністю і повнотою сплати до бюджетів рентної плати, екологічного податку, плати за землю з юридичних осіб, податку на майно, податку на нерухоме майно з юридичних осіб відмінне від земельної ділянки, єдиного податку ІV групи та місцевих податків і зборів до бюджету (збору за паркування транспортних засобів, туристичного збору, транспортного податку з юридичних осіб)
Управління податків і зборів з юридичних осіб, управління (на правах відокремлених підрозділів)
Протягом півріччя
У звітному періоді до державного бюджету  мобілізовано:
екологічного податку - 9,7 млн грн, при доведеному індикативному показнику 11,6 млн грн або                 83,9 відсотка. При цьому, забезпечено темп росту до фактичних надходжень минулого року 143,6 відсотка;
рентної плати за спец використання води 6,6 млн грн, при доведеному індикативному показнику 7,2 млн грн, або 92,0 відсотка. Темп росту до фактичних надходжень минулого року 122,3 відсотка;  
рентної плати за користування надрами 4,18 млн грн, при доведеному індикативному показнику 4,78 млн грн, або 87,6 відсотків. Темп росту до фактичних надходжень минулого року 113,8 відсотків;
рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України 2,46 млн грн, при доведеному індикативному показнику 2,01 млн грн або 122,5 відсотка.  Темп  росту до  фактичних  надходжень  минулого  року              109,8 відсотків.
До місцевого бюджету мобілізовано єдиного податку четвертої групи 113,54 млн грн, при доведеному індикативному показнику 116,0 млн грн або                97,9 відсотків. Темп росту до фактичних надходжень минулого року 107,8 відсотків
1.6
Забезпечення контролю за повнотою відображення коригувань доходів з метою трансферного ціноутворення  під час здійснення контрольованих операцій  
Управління податків і зборів з юридичних осіб, управління (на правах відокремлених підрозділів)
Протягом півріччя
У звітному періоді здійснювався податковий контроль з питань трансферного ціноутворення,  проводився моніторинг контрольованих операцій шляхом зіставлення показників податкової та фінансової звітності платників  податків, даних митних декларацій, а також порівняння рівня цін та умов, що застосовуються платниками податків у контрольованій операції, із рівнем цін та умов у неконтрольованих операціях з метою встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки». 
По 3 суб’єктам господарювання проведено коригування доходів з метою трансферного ціноутворення під час здійснення контрольованих операцій, фінансовий результат до оподаткування збільшено на 3,8 млн гривень
1.7
Організація роботи щодо здійснення первинного аналізу господарських операцій, які підпадають під визначення контрольованих
Управління податків і зборів з юридичних осіб
Протягом півріччя

Протягом першого півріччя 2019 року  проводилась робота щодо здійснення первинного аналізу господарських операцій, які підпадають під визначення контрольованих, використовуючи дані декларацій з податку на прибуток, фінансової звітності, дані митних декларацій, реєстру податкових накладних.
За результатами первинного аналізу визначено          83 платника, господарські операції яких за 2018 рік підпадають під критерії контрольованих, сума таких операцій складає – 9 952,96 млн гривень
1.8
Організація роботи щодо здійснення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб, адміністрування єдиного внеску, визначення та залучення додаткових резервів
Управління податків і зборів з фізичних осіб, управління (на правах відокремлених підрозділів)
Протягом півріччя

Виконання доведеного індикативного показника доходів за період січень  - червень 2019 року становить:
з податку на доходи фізичних осіб (до державного бюджету) – 102,5 відс. (додатково до бюджету надійшло 32,9 млн грн), темп росту склав               117,9 відсотків;
з податку на доходи фізичних осіб (до місцевого бюджету) – 102,7 відс. (додатково до бюджету надійшло 102,9 млн грн), темп росту склав               118,9 відсотків;
з військового збору (до державного бюджету) – 106,6 відс. (додатково надійшло 25,3 млн грн), темп росту склав – 120,4 відсотків;
по податку на додану вартість з фізичних осіб – підприємців (до державного бюджету) – 112,9 відс.         (додатково надійшло 6,0 млн грн), темп росту склав 131,6 відсоток;
з єдиного податку з фізичних осіб – 105,2 відс. (додатково до бюджету надійшло 34,3 млн грн), темп росту склав – 124,2 відсотка;
з єдиного внеску – 101,9 відс. (додатково до бюджету надійшло 99,4 млн грн), темп росту склав –             119,3 відсотків
1.9
Організація та координація роботи щодо забезпечення контролю за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою сплати екологічного податку, рентної плати, податку на майно, акцизного податку, єдиного податку, податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, плати за землю з фізичних осіб, збору за паркування транспортних засобів, туристичного збору, екологічного податку 
Управління податків і зборів з фізичних осіб, управління (на правах відокремлених підрозділів)
Протягом півріччя
Виконання доведених індикативних показників доходів за період січень  - червень 2019 року забезпечено на рівні:
з плати за землю з фізичних осіб – 100,3 відс. (додатково до бюджету надійшло 328,8 тис. грн), темп росту склав –  104,7 вісотка;
з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з фізичних осіб – 114,3 відс. (додатково до бюджету надійшло 2,7 млн грн), темп росту склав – 135,9 відсотків;
з транспортного податку з фізичних осіб – 82,4 відс. (недобір склав 1,0 млн грн), темп росту склав – 101,5 відсоток
1.10
Організація роботи щодо адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; забезпечення повноти нарахування та контролю за сплатою транспортного податку

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

Протягом півріччя організувалась робота із забезпечення своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків службовими записками, а саме: з плати за землю з фізичних осіб -11; з податку на нерухоме майно, відмінне                        від земельної ділянки з фізичних осіб – 10; з транспортного податку з фізичних осіб - 9

1.11
Організація роботи щодо проведення кампанії декларування доходів громадян та здійснення заходів щодо їх залучення до декларування
Управління податків і зборів з фізичних осіб, управління (на правах відокремлених підрозділів)
Протягом півріччя

За період січень-червень 2019 року громадянами подано 42 972 податкові декларації про майновий стан та доходи, отримані в 2018 році, що становило 98,3 відс. до минулого року. 
Задекларовані доходи становлять 3 781,7 млн грн, що становило 142,9 відс. до минулого року.
Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, склала 110,2 млн грн, що становило 145,2 відс. до минулого року. 
Сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету, склала 15,8 млн грн, що становило         147,7 відс. до минулого року
1.12
Організація роботи щодо забезпечення дієвого контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати акцизного податку, у т.ч. з роздрібного продажу підакцизних товарів
Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів, управління (на правах відокремлених підрозділів)
Протягом півріччя
У першому півріччі 2019 року було забезпечено  контроль за своєчасністю обчислення, повнотою нарахування та сплати платниками акцизного податку з вироблених та ввезених на територію України підакцизних товарів та акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів.
Камерально перевірено 4 136 декларацій платників акцизного податку, за результатами перевірок виявлено порушень та складено 281 акт, донараховано штрафних санкцій на загальну суму 6 675,6 тис. гривень
1.13
Вдосконалення роботи з питань стягнення податкового боргу, виявлення, обліку, зберігання, оцінки, розпорядження безхазяйним майном, а також іншим майном, що переходить у власність держави, з метою безумовного виконання індикативних показників із забезпечення надходжень у рахунок погашення податкового боргу до державного бюджету, зі стягнення податкового боргу шляхом продажу майна, яке перебуває у податковій заставі, зі збору платежів до державного та місцевих бюджетів від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі, завдань щодо надходження коштів за рахунок вжитих заходів з погашення податкового боргу (за винятком самостійно сплачених боржниками сум та сплати розстрочок/відстрочок)
Управління погашення боргу, управління (на правах відокремлених підрозділів)
Протягом півріччя
За перше півріччя 2019 року виконання індикативних показників із забезпечення надходжень у рахунок погашення податкового боргу до державного бюджету склало 111,8 відс., надійшло 70,4 млн гривень. 
Всього за рахунок погашення податкового боргу до зведеного бюджету надійшло 112,7 млн грн, шляхом продажу майна, яке перебуває у податковій заставі – 1 926,5 тис. гривен.
Від реалізації безхазяйного майна до державного бюджету надійшло 5 145,8 тис. грн, до місцевих бюджетів – 226,8 тис. гривень
1.14
Організація роботи щодо:
відпрацювання переліків суб’єктів господарювання, які мають значні результати фінансово-господарської діяльності і при цьому наявний податковий борг;
забезпечення надходження платежів до бюджету за рахунок вжитих заходів з погашення боргу, у тому числі за шляхами:
стягнення коштів з рахунків платників податків-боржників у банках, а також за рахунок готівки, що належить боржникам;
з передачі на реалізацію майна боржників, яке перебуває у податковій заставі, у запланованих наказами ДФС обсягах;
надходження коштів за рахунок вжитих заходів з погашення податкового боргу на рівні не менше 30 відс від суми надходжень до зведеного бюджету за напрямом роботи з погашення податкового боргу протягом місяця;
прискорення розрахунків з бюджетом підприємствами-позичальниками іноземних кредитів, залучених державою або під державні гарантії, та бюджетних позичок;
контролю за дотриманням умов договорів про розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків;
скорочення загальної кількості боржників-юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців із сумою податкового боргу до 1 тис гривень
Управління погашення боргу, управління (на правах відокремлених підрозділів)
Протягом півріччя
У першому півріччі 2019 року за рахунок погашення податкового боргу до Зведеного бюджету України надійшло 112,7 млн грн., до державного бюджету – 70,4 млн грн, до місцевого бюджету – 42,3 тис. гривень.
Стягнуто коштів з рахунків платників податків-боржників у банках на суму 1 110,4 тис. грн, а також за рахунок готівки на суму 7,5 тис. гривень.
Передано на реалізацію майно, яке перебуває в податковій заставі 3 підприємств-боржників; за рахунок реалізації майна боржників, яке перебуває у податковій заставі  надійшло 1 926,5 тис. гривень. 
Станом на 01.07.2019 року рахується: 3 підприємства-позичальника іноземних кредитів, залучених державою (діючих); 59 підприємств-позичальників бюджетних позичок (діючих); 172 підприємства-позичальники (ліквідованих). 
Протягом півріччя дійсні 6 рішень за рішенням суду на суму 1020,7 тис.грн, станом на 01.07.2019 сплачено - 417,6 тис. гривень.
Кількість боржників - юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців із сумою податкового боргу до 1 тис гривень станом на 01.07.2019 року в зрівнянні з 01.06.2019 року скорочено на 164 боржника і склала 2413 боржників
1.15
Організація роботи щодо виконання доведених завдань із забезпечення надходжень акцизного податку до загального та спеціального фондів державного бюджету та акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів до місцевого бюджету та інших завдань із надходження коштів до бюджетів
Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів, управління (на правах відокремлених підрозділів)
Протягом півріччя
До державного бюджету надійшло акцизного податку на суму 193,8 млн гривень, що становило 161,2 відс. виконання доведеного індикативного показника.
До місцевого бюджету надійшло акцизного податку                     з роздрібного продажу підакцизних товарів                     120,5 млн грн, що становило 107,5 відс. виконання доведеного індикативного показника
1.16
Здійснення аналізу: обсягів виробництва, реалізації та нарахування акцизного податку з підакцизних товарів, динаміки розрахунків з бюджетом суб’єктів господарювання – платників акцизного податку
Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів, управління (на правах відокремлених підрозділів)
Протягом півріччя
Протягом півріччя здійснювався аналіз задекларованих сум податкових зобов’язань виноробних підприємств, виробників пива та скрапленого газу, палива моторного альтернативного.
Крім того, забезпечено контроль за своєчасним погашенням податкових векселів на отримання спирту, авальованих банком, що видаються суб’єктами господарювання-виробниками лікеро-горілчаної та виноробної продукції 

Розділ 2. Організація проведення контрольно-перевірочної роботи

2.1
Організація, супроводження та проведення перевірок з питань дотримання суб’єктами господарювання вимог податкового, митного, валютного та іншого законодавства України, контроль за дотриманням якого покладено на ДФС
Управління аудиту, управління податків і зборів з фізичних осіб
Протягом півріччя
За перше півріччя 2019 року фахівцями підрозділів аудиту здійснено 683 документальні виїзні перевірки, у т.ч. 169 - документальних планових виїзних перевірок, 514 - позапланових документальних виїзних перевірок, за результатами яких донараховано 200 493 тис. гривен.
Фахівцями підрозділів податків і зборів з фізичних осіб проведено 1 809 перевірок, за результатами яких донараховано 109,9 млн грн, з них сплачено до бюджету 6,2 млн гривень
2.2
Організація проведення камеральних перевірок податкової звітності згідно з вимогами чинного законодавства
Управління (на правах відокремлених підрозділів)
Протягом півріччя
Південним, Північним, Подільським, Южненським, Чорноморським, Ізмаїльським управліннями ГУ ДФС протягом звітного періоду забезпечено проведення камеральних перевірок поданих декларацій з податку на додану вартість, податку на прибуток, рентних платежів, екологічного податку, плати за землю, єдиного податку, податку на нерухоме майно, транспортного податку у повному обсязі. 
2.3
Організація роботи щодо проведення  зустрічних звірок по контрагентам платників, які задекларували до відшкодування з бюджету сум ПДВ
Управління податків і зборів з
юридичних осіб
Протягом півріччя

Протягом першого півріччя 2019 року було направлено 32 запита щодо проведення зустрічних звірок по контрагентам платників, які задекларували до відшкодування з бюджету сум ПДВ отримано відповідей - 29, по 3 – строк надання відповіді не настав
2.4
Організація проведення фактичних перевірок щодо дотримання суб’єктами господарювання норм законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) тощо 
Управління податків і зборів з фізичних осіб

Протягом півріччя

За період січень-червень 2019 року проведено         274 перевірки суб’єктів господарювання на             405 об’єктах. В ході проведення перевірок встановлено 1019 працівників без офіційного працевлаштування, під час перевірок оформлено (легалізовано) 602 працівника
2.5
Організація роботи щодо проведення перевірок фізичних осіб платників податків, які отримали доходи у вигляді спадщини, додаткового блага, інвестиційних доходів тощо
Управління податків і зборів з фізичних осіб
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду організовано роботу з проведення перевірок громадян, якими отримано дохід у вигляді додаткового блага, отримання майна у спадщину або з інших джерел доходу. 
Так, проведено 167 документальних перевірок зазначених осіб. За результатами перевірок встановлено порушення та донараховано 22,94 млн грн, до бюджету надійшло 493,8 тис. гривень
2.6
Організація проведення фактичних перевірок щодо дотримання суб’єктами господарювання норм законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) тощо 
Управління аудиту
Протягом півріччя
У першому півріччі 2019 року підрозділами аудиту проведено 635 фактичних перевірок (у тому числі 58 фактичних перевірок по суб’єктам господарювання, зареєстрованим в інших ГУ ДФС). За результатами перевірок донараховано 57,4 млн грн (у тому числі 43,6 млн грн по суб’єктам господарювання, зареєстрованим в інших ГУ ДФС). Узгоджено за актами перевірок суб’єктів господарювання – платників податків ГУ ДФС 5461,4 тис грн та сплачено  до бюджету 5155,35 тис. гривень.
Підрозділами податків і зборів з фізичних осіб проведено 219 перевірок суб’єктів господарювання на 330 об’єктах. За результатами встановлено 2218 працівників без офіційного працевлаштування (під час перевірок оформлено (легалізовано) 908 працівників).
Підрозділами контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів проведено 619 перевірок, за  результатами яких донараховано штрафних санкцій на загальну суму 5,3 млн гривень
2.7
Організація проведення документальних перевірок та звірок суб’єктів господарювання, які віднесені до категорії ризикових
Управління аудиту
Протягом півріччя
За перше півріччя 2019 року відпрацьовано              261 суб’єкт господарювання - вигодонабувач на загальну суму 298,1 млн грн, з яких: 3 суб’єкта господарювання на суму 521,6 тис. грн надали уточнюючий розрахунок; по 19 суб’єктам господарювання  на суму 14,4 млн грн складено узагальнені податкові інформації щодо не підтвердження податкового кредиту; по 11 суб’єктам господарювання на суму 12,9 млн грн складено доповідні записки про відсутність підстав для проведення документальних перевірок; по 247 суб’єктам господарювання на суму 270,2 млн грн проведено документальні перевірки, з яких:
97,4 млн грн донараховано за результатами проведення перевірок (з них 16,8 млн грн сплачено грошовими коштами), 66,2 млн грн - зменшено бюджетного відшкодування, 22,1 млн грн - зменшено залишок від’ємного значення, 84,2 млн грн - підтверджено податковий кредит, 83,3 тис грн - встановлено транзитні операції.
Станом на 01.07.2019 знаходились на відпрацюванні 203 схеми ухилення від оподаткування на суму схемного кредиту 772,3 млн грн, у яких задіяні     169 суб’єктів господарювання Одеського регіону.
За результатами вжитих контрольно–перевірочних заходів відпрацьовано 59 суб’єктів господарювання  ПДВ на суму 176 952 тис. грн (22,9 відсотка).
Залишаються невідпрацьованими або частково відпрацьованими 110 суб’єктів господарювання  на суму 595,3 млн гривень
2.8
Організація роботи щодо проведення перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій 
Управління аудиту
Протягом півріччя
Протягом першого півріччя 2019 року були  відпрацьовані ризики неподання (несвоєчасного подання) звітів про контрольовані операції за 2016 - 2017 роки та ризики не включення до звіту про контрольовані операції за 2017 рік в повному обсязі усіх здійснених контрольованих операцій по 13 платникам, в тому числі:
проведено 5 документальних перевірок, за результатами яких встановлено 3 випадки неподання звіту про контрольовані операції за 2017 рік, 1 випадок неповного включення обсягів контрольованих операцій в поданому звіті про контрольовані операції за 2017 рік, 1 випадок несвоєчасного подання звіту про контрольовані операції за 2016 рік. Застосовані штрафні санкції                  у сумі 1321,2 тис. грн, з них сплачено до бюджету 240,0 тис. грн, оскаржено 667,8 тис. гривень;
по 1 платнику за результатами проведеного аналізу наявної інформації та наданих платником документів  не виявлено ризик порушення платником п.п.39.4.2 п.39.4 ст.39 ПКУ;
6 платників податків перебувають у розшуку, здійснено заходи щодо встановлення місцезнаходження посадових осіб;
по 1 платнику заплановано проведення у другому півріччі 2019 року документальної позапланової невиїзної перевірки з питання несвоєчасного подання уточнюючого звіту про контрольовані операції за 2017 рік.
Станом на 01.07.2019 продовжувалось: проведення 1 позапланової документальної перевірки з питання дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» під час здійснення контрольованих операцій; аналіз звітів про контрольовані операції за 2017 рік 10 суб’єктів господарювання, з метою подальшого виявлення ризиків трансфертного ціноутворення.
Спільно з Одеським управлінням Офісу ВПП ДФС продовжувалось проведення 2 перевірок великих платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій.
Здійснено аналіз документації з трансфертного ціноутворення по 3 суб’єктам господарювання.
Направлено до ДФС аналітичні довідки з пропозицією щодо направлення запитів на отримання документації по здійсненим контрольованим операціям по 3 платникам податків
2.9
Організація роботи щодо участі у планових та позапланових перевірках з питань дотримання вимог податкового  та іншого законодавства з метою встановлення операцій з ознаками сумнівності та операцій, пов’язаних з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
Протягом півріччя


У звітному періоді з метою виявлення сумнівних фінансових операцій, які здійснюють суб’єкти господарювання, було взято участь у 26 перевірках, за  результатами яких виявлено 89 карток сумнівних  фінансових  операцій  на загальну суму 116 412 тис. гривень
2.10
Здійснення фактичних перевірок суб’єктів господарювання щодо додержання ними вимог чинного законодавства щодо імпорту, експорту, виробництва, оптової та роздрібної торгівлі  спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального
Управління контролю за обігом та оподаткуванням 
підакцизних товарів
Протягом півріччя
За результатами здійснення фактичних перевірок щодо додержання суб’єктами господарювання вимог чинного законодавства щодо імпорту, експорту, виробництва, оптової та роздрібної торгівлі спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального проведено 826 перевірок та донараховано штрафних санкцій на загальну суму 7 278,4 млн гривень


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

3.1
Здійснення аналізу обсягів виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального з метою виявлення та руйнування схем не облікованого виробництва та реалізації продукції без сплати акцизного податку
Управління контролю за обігом та оподаткуванням
підакцизних товарів
Протягом півріччя
З метою виявлення та руйнування схем не облікованого виробництва та реалізації продукції без сплати акцизного податку здійснювався аналіз обсягів виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального
3.2
Видача, призупинення, поновлення та анулювання ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, ведення реєстру відомостей
Управління контролю за обігом та оподаткуванням
підакцизних товарів
Протягом півріччя
У звітному періоді видано 6963 ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, з них 4217 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і 2746 ліцензій на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами. Призупинено 11 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами. Продовжено термін дії ліцензій на роздрібний продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів в кількості 6352 штуки, з них ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями 3995 штук та ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами 2357 штук. Анульовано 11 ліцензій за несплату чергового платежу, 495 ліцензій на підставі заяв суб’єктів господарювання, в тому числі 16 ліцензій анульовано за незаконний продаж тютюнових виробів та алкогольних напоїв неповнолітнім
3.3
Проведення перевірок стану організації роботи уповноважених представників ГУ ДФС на акцизних складах підприємств-виробників лікеро-горілчаної продукції та на податкових постах суб’єктів господарювання, де використовується спирт за нульовою ставкою акцизного податку
Управління контролю за обігом та оподаткуванням
підакцизних товарів
Протягом півріччя
Протягом січня-червня 2019 року були проведені перевірки стану організації роботи уповноважених представників органів ДФС, зокрема 7 перевірок на акцизних складах та 13 - на податкових постах.
За результатами перевірок представників на податкових постах та акцизних складах порушень не встановлено
3.4
Проведення інвентаризації марок акцизного податку
Управління контролю за обігом та оподаткуванням 
підакцизних товарів
Протягом півріччя
Проведено планові перевірки наявності марок акцизного податку та забезпечено ведення їх обліку станом на 01.01.2019 року та на 01.04.2019 року. Розбіжностей між фактичною наявністю акцизних марок та бухгалтерським обліком не встановлено
3.5
Організація заходів спрямованих на збільшення надходжень акцизного податку шляхом розширення бази оподаткування, недопущення виготовлення та реалізації не облікованої підакцизної продукції, дослідження ринків споживання підакцизних товарів, виявлення та руйнування каналів  потрапляння на них контрафактної та контрабандної продукції
Оперативне управління
Протягом півріччя

За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено 55,6 млн грн (в тому числі контрабандного походження на суму 49,4 млн грн), а саме: 1,4 млн пачок тютюнових виробів на суму    30,2 млн грн, 20 тон тютюну на суму 12,3 млн грн, 76,5 дал спирту на суму 191,3 тис. грн, 1 057 дал лікеро-горілчаних виробів на суму 2,1 млн грн,               53,8 тон пально-мастильних матеріалів на суму 1,9 млн грн., 16 од транспортних засобів на суму                  9 млн гривень
3.6
Проведення операції «Акциз-2019»
Оперативне управління
Протягом півріччя
В рамках проведення операції «Акциз-2019» з незаконного обігу було вилучено підакцизної продукції на суму 55,6 млн грн (в тому числі контрабандного походження на суму 49,4 млн грн), а саме: 1,4 млн. пачок тютюнових виробів на суму              30,2 млн грн,  20 тон тютюну на суму 12,3 млн грн, 76,5 дал спирту на суму 191,3 тис. грн, 1 057 дал лікеро-горілчаних виробів на суму 2,1 млн грн,                53,8 тон пально-мастильних матеріалів на суму                 1,9 млн грн, 16 од. транспортних засобів на суму                  9 млн гривень. 
Викрито 3 кримінальних правопорушення за                         ст. 204 КК України.
Складено 1 протокол про адміністративне правопорушення за ст. 164 КУпАП на суму              348 тис. гривень. 
Оголошено підозру 5 особам. До суду з обвинувальним актом направлено 2 кримінальних провадження по злочинам, скоєним групою осіб        (ч. 2, ч. 3 ст. 28 КК України). 
Викрито 2 факти незаконного виробництва алкогольної продукції, з них по 2 фактам зареєстровано кримінальні провадження за                ч.2 ст.204 КК України

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

4.1
Організація та проведення заходів, спрямованих на протидію тіньовим процесам в основних сферах і галузях економіки,  шляхом виявлення і припинення фактів одержання злочинних доходів, які стали предметом відмивання, в першу чергу в зв’язку з проведенням державних закупівель, отриманням і нецільовим використанням державних дотацій, субсидій, використанням операцій страхування і операцій з цінними паперами
Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
Протягом півріччя

За результатами проведених заходів протидії тіньовим процесам в основних сферах і галузях економіки, а саме у сфері проведення державних закупівель, отриманням і нецільовим використанням державних дотацій, субсидій, використанням операцій страхування і операцій з цінними паперами, було складено 44 матеріали за ознаками кримінальних правопорушень. За зазначеними матеріалами порушено 5 кримінальних справ, відшкодовано збитків за кримінальними правопорушеннями на загальну суму 3,9 тис гривень
4.2
Здійснення аналізу, збір, узагальнення інформації щодо виявлення фінансових операцій, щодо яких виникають підстави вважати, що вони пов'язані із легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, у тому числі при переміщенні через митний кордон товарів, готівки, обігових грошово-кредитних документів, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них, а також культурних цінностей, які можуть використовуватися з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму
Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
Протягом півріччя

Протягом першого півріччя 2019 року проводився збір та аналіз інформації щодо виявлення фінансових операцій, щодо яких виникають підстави вважати що  вони пов'язані із легалізацією доходів. Так, було виявлено 93 сумнівні фінансові операції, пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом та іншими правопорушеннями
4.3
Організація та проведення заходів щодо ліквідації «конвертаційних центрів» та відпрацювання підприємств реального сектору економіки - їх вигодонабувачів
Оперативне управління
Протягом півріччя
З початку 2019 року ініційовано та проведено             3 перевірки СГ – вигодонабувачів конвертаційних центрів, виявлених у поточному році та 6 перевірок по СГ, виявлених у минулих роках. По проведеним перевіркам стягнуто 118 тис грн та 1,7 млн грн відповідно.
За результатами відпрацювання фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності та їх вигодонабувачів, які не входили до конвертаційних центрів:
встановлених у поточному році, проведено 3 перевірки, по ним стягнуто 288 тис грн,
встановлених у минулому році, проведено                    4 перевірки, по ним стягнуто 890 тис гривень.
Виявлено та припинено діяльність 20 «фіктивних» підприємств
4.4
Організація роботи з виявлення та припинення фактів незаконного відшкодування ПДВ, штучного формування податкового кредиту, мінімізації податкових зобов’язань 
Оперативне управління
Протягом півріччя
З метою протидії незаконному відшкодуванню ПДВ з державного бюджету, постійно здійснювався моніторинг декларування СГ, які заявили до відшкодування суми цього податку на рахунки у банку. 
Протягом звітного періоду за участі оперативних підрозділів розпочато 19 досудових розслідувань, з яких 6 - по виявленим фактам незаконних заявок на відшкодування ПДВ на загальну суму 31,6 млн грн,  13 - по виявленим фактам ухилення від сплати ПДВ  на с уму 38,6 млн грн, у т.ч. 2 по фактам ухилення від сплати ПДВ сільськогосподарськими виробниками (переробниками) на суму 4 млн гривень. Сума відшкодованих збитків склала 14,5 млн гривень
4.5
Організація та координація роботи із виявлення та припинення порушень чинного законодавства при здійсненні суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності ризикових експортно-імпортних операцій, виявлення кримінальних правопорушень у митній та податковій сферах, упередження та припинення каналів незаконного переміщення товарів через митний кордон України
Оперативне управління
Протягом півріччя
В ході проведення заходів, направлених на викриття схем ввезення (вивезення) товарів на (з) територію України з ухиленням від сплати податків (митних платежів), за матеріалами оперативних підрозділів було зареєстровано 8 кримінальних проваджень, з яких 7 за ч. 3 ст. 212 КК України. 
Загальна сума збитків становила 41 млн грн, з яких відшкодовано 15,3 млн гривень.
Оголошено про підозру 6 керівникам підприємств та направлені матеріали до суду на зняття з них кримінальної відповідальності відповідно до ч.4 ст. 212 КК України.
Ліквідовано 2 центри мінімізації митних платежів. В ході оперативного супроводження, відшкодовано нанесених державі збитків на суму 2,8  млн гривень. 
На адресу митних органів ДФС направлено 49 орієнтувань щодо можливих порушень митного і податкового законодавства. За наслідками розгляду орієнтувань, проведено 28 оглядів, складено 6 протоколів про порушення митних правил за ознаками правопорушень, передбачених Митним кодексом України, на суму 16,5 млн гривень. Орієнтовна вартість вилучених ТМЦ - 9,7 млн гривень. Ініційовано 50 запитів щодо перевірки правильності визначення митної вартості розмитнених товарів, за результатами розгляду яких сума додаткових митних платежів склала 2,6 млн гривень
4.6
Проведення операції «Рубіж-2019»
Оперативне управління
Протягом півріччя
В рамках розслідування кримінальних проваджень, зареєстрованих у 2018 році, у січні 2019 року припинено діяльність 2 центрів мінімізації митних платежів (далі - ЦММП) з обсягом експортно – імпортних операцій на 250 млн гривень.
За результатами проведених обшуків, за адресами, де знаходились офісні приміщення, які використовувались організаторами центрів, виявлено та вилучено ТМЦ на суму 13,9 млн грн (з них готівкові кошти – 3,4 млн грн, транспортні засоби на суму 10,5 млн грн). На всі вилучені ТМЦ накладено арешт.
В ході проведення операції «Рубіж» вилучено ТМЦ та готівкових коштів на суму 138,7 млн грн, з яких накладено арешт на суму 107,6 млн гривень. Також, зареєстровано 5 кримінальних проваджень, з яких 1 – за ч. 1 ст. 212 КК України та 4 – за ч. 3 ст. 212 КК України. 
Загальна сума встановлених збитків по кримінальним провадженням складає 20,3 млн грн, з яких відшкодовано 11,1 млн гривень.
На підставі ч. 4 ст. 212 КК України до суду направлено 7 кримінальних проваджень. 
До Одеської митниці ДФС направлено 49 листів-орієнтувань, щодо можливих порушень податкового та митного законодавства. За результатами їх розгляду та перевірки правильності визначення митної вартості сума додаткових митних платежів склала 2,6 млн гривень
4.7
Здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень підслідним слідчим органам, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства
Слідче управління фінансових розслідувань
Протягом півріччя
За період січень-червень 2019 року прийнято до провадження 76 кримінальних проваджень, та по ним розпочаті досудові розслідування. 
Також, закінчено провадженням 53 кримінальних  провадження, з яких 11 направлені до суду з обвинувальним актом, 22 направлені до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності (з яких 18 у зв'язку з погашенням  завданих державі збитків) та 20 закрито провадженням.
Забезпечено відшкодування завданих державі збитків у закінчених кримінальних провадженнях на суму 34,4 млн грн, або 96 відс від суми встановлених збитків.
Накладено арешт на майно у кримінальних провадженнях зазначеної категорії на суму 40,3 млн гривень
4.8
Розгляд матеріалів, що надходять в порядку ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України від митних органів чи предметом яких були факти порушення митних правил, що призвело до ненадходження до бюджету податків (зборів), митних платежів і містять суму достатню для вирішення питання про наявність ознак злочину, передбаченого ст. 212 Кримінального кодексу України та інших злочинів, що підслідним слідчим органам, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства
Слідче управління фінансових розслідувань
Протягом півріччя
Протягом січня-червня 2019 року матеріали для розгляду в порядку ст. 214 КПК України від митних органів не надходили
4.9
Організація розшуку осіб, які переховуються від слідства та суду за кримінальні правопорушення у сфері оподаткування, митній та бюджетній сферах
Слідче управління фінансових розслідувань
Протягом півріччя
За результатами вжитих заходів щодо розшуку осіб, які переховуються від слідства та суду за кримінальні правопорушення у сфері оподаткування, митній та бюджетній сферах, встановлено місцезнаходження підозрюваного, який перебував у розшуку та за результатами досудового розслідування кримінальне провадження направлено до суду з обвинувальним актом
4.10
Збір, аналіз, узагальнення інформації про порушення законодавства у сфері оподаткування, митній та бюджетній сферах, прогнозування тенденцій розвитку негативних процесів у зазначених сферах
Слідче управління фінансових розслідувань
Протягом півріччя
Протягом першого півріччя 2019 року забезпечено проведення систематичного збору, аналізу та узагальнення інформації про порушення законодавства у сфері оподаткування, митній та бюджетній сферах

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

5.1
Координація роботи структурних підрозділів, у тому числі управлінь (на правах відокремлених підрозділів) ГУ ДФС, з питань забезпечення належної організації роботи та контролю за якістю та своєчасністю надання адміністративних послуг та інших сервісів платникам податків у Центрах обслуговування платників 
Управління обслуговування платників 
Протягом півріччя
З метою забезпечення належної організації роботи та контролю за якістю та своєчасністю надання адміністративних послуг та інших сервісів платникам податків у центрах обслуговування платників, протягом першого півріччя 2019 року проведено 23 перевірки організації роботи ЦОП Одеської області та надання адміністративних послуг. У довідках (актах) перевірок надано рекомендації (зауваження) щодо організації роботи ЦОП та якості надання адміністративних послуг.
Також, забезпечено системний автоматизований контроль за наданням адміністративних послуг
5.2
Здійснення заходів спрямованих на залучення платників податків, зборів та єдиного внеску до використання електронних сервісів та послуг
Управління обслуговування платників, управління (на правах відокремлених підрозділів)
Протягом півріччя
З метою залучення платників податків, зборів, митних платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до використання електронних сервісів та послуг, з платниками податків Одеської області проведено роз‘яснювальну роботу при прийманні звітності, наданні консультацій у ЦОП. Також, на стендах у ЦОП розміщено довідково-роз‘яснювальну інформацію щодо електронних сервісів, які розміщено на офіційному веб-порталі ДФС
5.3 
Організація роботи щодо реєстрації та обліку платників податків, забезпечення контролю за повнотою обліку платників податків
Управління обслуговування платників,  управління (на правах відокремлених підрозділів)
Протягом півріччя
З метою забезпечення достовірності реєстраційних даних платників податків протягом першого півріччя 2019 року проведено аналіз:
Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осіб та забезпечено внесення достовірної інформації щодо даних про припинення, інформації про засновників-нерезидентів;
юридичних осіб, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями;
повноти інформації Реєстру платників податків-нерезидентів;
Реєстру самозайнятих осіб щодо внесення відповідних ознак щодо самозайнятих осіб, реєстраційні номери облікових карток платників податків, яких за даними ДРФО закриті по смерті, та які перебувають на обліку зі станами та причинами ліквідації, що не пов’язані із припиненням діяльності.
Крім того, було розглянуто 2448 заяв про реєстрацію платком ПДВ, з них 2273 заяви від юридичних осіб, 175 заяв від фізичних осіб-підприємців. Зареєстровано платниками ПДВ 1297 юридичних осіб та 103 фізичні особи-підприємці.
Розглянуто 172 заяви щодо анулювання реєстрації платником ПДВ (127 – юридичних осіб,                      45 – фізичних осіб-підприємців), з них анульовано реєстрацію за заявою 112 платників ПДВ                   (82 юридичних осіб та 30 фізичних осіб-підприємців). За рішенням контролюючого органу анульовано      476 платників ПДВ (444 юридичних осіб та                32 фізичних осіб-підприємців)
5.4
Забезпечення контролю за формуванням, веденням та достовірністю даних:
Державного реєстру фізичних осіб – платників податків;
реєстру страхувальників;
реєстру платників податку на додану вартість;
реєстраторів розрахункових операцій
Управління обслуговування платників, управління (на правах відокремлених підрозділів)
Протягом півріччя
За даними моніторингу підсистеми «Реєстрація реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги)» складено 134 рішення щодо скасування реєстрації реєстрів розрахункових операцій, які підлягають скасуванню згідно вимог чинного законодавства.
Крім того, здійснювався моніторинг Реєстру платників податку на додану вартість щодо платників ПДВ, реєстрація яких підлягає скасуванню згідно законодавства, Реєстру платників акцизного податку з реалізації пального, за даними якого складено 8 рішень та скасовано реєстрацію платника акцизного податку.
Також, проведено аналіз Реєстру самозайнятих осіб та вжито заходів щодо взяття на облік фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність та які не були зареєстровані платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 
Були вжиті заходи щодо забезпечення внесення до Реєстру страхувальників ознак «фізична особа-інвалід/пенсіонер за віком». За звітний період розглянуто та опрацьовано 136 документів щодо внесення до Реєстру страхувальників таких ознак.
Засобами автоматизованої інформаційної системи (ІТС ДРФО) здійснювався контроль за своєчасним та якісним опрацюванням відомостей щодо реєстрації фізичних осіб у ДРФО, методологічним супроводженням, формуванням, інформаційним забезпеченням, функціонуванням, достовірністю, повнотою та цілісністю бази персональних даних ДРФО. 
За період січень-червень 2019 року проведена реєстрація іноземних громадян – 1 689, що на           215 громадян менше, ніж у 2018 році. Зареєстровано в Окремому реєстрі фізичних осіб – 9 567, що на 581 громадян більше, ніж у 2018 році. Проведені реєстраційні зміни до Державного реєстру фізичних осіб – 26 038, що на 1 412 більше, ніж у 2018 році 
5.5
Організація та проведення особистого прийому громадян посадовими особами ГУ ДФС 
Управління обслуговування платників
Протягом півріччя
Особистий прийом громадян посадовими особами  ГУ ДФС здійснювався відповідно до затверджених графіків. Так, протягом першого півріччя 2019 року було проведено за зверненнями громадян                   27 прийомів, що на 8 прийомів менше, ніж за відповідний період 2018 року.
Першим  заступником  начальника ГУ ДФС проведено 3 прийоми, заступником начальника            1 прийом, іншими посадовими особами ГУ ДФС        21 особистий прийом.
Основні питання, які порушувалися громадянами на особистих прийомах: інформування про ухилення від сплати податків - 6, контрольно-перевірочна робота - 5, місцеві податки - 4, ліцензування певних видів господарської діяльності - 2
5.6
Організація та координація роботи щодо своєчасного розгляду та надання відповідей на запити на публічну інформацію відповідно до вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації”
Управління обслуговування платників 
Протягом півріччя
З метою забезпечення права кожного на доступ до інформації, ГУ ДФС постійно здійснювався контроль за своєчасністю надання публічної інформації.
За період січень-червень 2019 року до ГУ ДФС  надійшло 196 запитів на публічну інформацію, з яких:
63 – поштою, 105 - електронною поштою, 28 - особисто від запитувача.
За категорією запитувача 196 запитів розподіляються наступним чином: 115 - від громадян, 78 - від юридичних осіб, 3- від об’єднань громадян.
Запитувачі звертались з проханням надати роз’яснення податкового законодавства, інформацію стосовно підприємств та громадян щодо контрольно-перевірочної роботи, відомостей про доходи, сплати податків, копії документів.
На всі запити відповіді надано своєчасно у встановлений законодавством термін
5.7
Забезпечення якісного та своєчасного розгляду інформації, яка надійшла від платників податків на сервіс «Пульс»
Управління обслуговування платників, структурні підрозділи 
Протягом півріччя
За шість місяців 2019 року на Сервіс «Пульс» податковий напрямок від платників податків Одеської області на розгляд до ГУ ДФС надійшло 219 звернень щодо роботи органів ДФС. На всі звернення надано вичерпну відповідь. Випадків несвоєчасного розгляду звернень не зафіксовано
5.8
Забезпечення автоматизованого контролю за своєчасним та якісним розглядом письмових звернень громадян та запитів на публічну інформацію, наданням відповідей
Управління обслуговування платників 
Протягом півріччя
Протягом першого півріччя 2019 року, з метою своєчасного та якісного розгляду письмових звернень громадян та запитів на публічну інформацію, забезпечено автоматизований контроль за наданням відповідей на звернення громадян та запити на публічну інформацію
5.9
Здійснення реєстрації звернень громадян та запитів на публічну інформацію, які надходять до ГУ ДФС
Управління обслуговування платників, управління (на правах відокремлених підрозділів)
Протягом півріччя
У звітному періоді забезпечено реєстрацію 326 звернень громадян та 196 запитів на публічну інформацію, які надійшли до ГУ ДФС 
5.10
Організація та проведення  спільних заходів з інститутами громадянського суспільства, представниками бізнесу з питань реалізації державної політики у сфері оподаткування, митної справи та адміністрування єдиного внеску за участі керівництва ГУ ДФС 
Відділ комунікацій
Протягом півріччя
Протягом півріччя за участю керівництва ГУ ДФС організовано та проведено 3 зустрічі з представниками бізнесу та громадськості.
Крім того, організовано та проведено 96 заходів з громадськістю, представниками інститутів громадянського суспільства та бізнесу
5.11
Підготовка матеріалів щодо практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції територіального органу, для ознайомлення платників через засоби масової інформації (далі – ЗМІ)
Відділ комунікацій
Протягом півріччя
У першому півріччі 2019 року для ЗМІ підготовлено та направлено 370 інформаційних матеріалів з питань податкового законодавства.
У друкованих ЗМІ розміщено 53 матеріали, на каналах телебачення – 83, радіомовлення – 50, у мережі Інтернет розміщено 313 інформаційних повідомлень
5.12
Забезпечення інформування громадськості про реалізацію податкової, митної політики та політики у сфері адміністрування єдиного внеску через мережу Інтернет та ЗМІ
Відділ комунікацій
Протягом півріччя
За період січень-червень 2019 року на субсайті територіальних органів ДФС в Одеській області єдиного веб-порталу ДФС розміщено 817 матеріалів, з яких 160 – консультаційно-роз‘яснювального характеру
5.13
Організація та проведення медіа-заходів за участі керівництва ГУ ДФС (брифінги, прес-конференції тощо)
Відділ комунікацій
Протягом півріччя
Протягом півріччя організовано та проведено             89 заходів за участю представників засобів масової інформації, а саме: 26 інтерв’ю, 21 прес-конференцію,             7 брифінгів, 5 коментарів та 30 інших публічних заходів

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

6.1
Забезпечення взаємодії з:



6.1.1
Одеською обласною державною адміністрацією (органами місцевого самоврядування) з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати (грошового забезпечення) та підвищення рівня заробітної плати
Управління податків і зборів з фізичних осіб
Протягом півріччя
У першому півріччі 2019 року забезпечено участь у       засіданнях робочих груп з місцевими органами влади з питань легалізації виплати заробітної плати, на яких заслухано представників 613 підприємств.
За результатами проведеної роботи підвищили рівень заробітної плати 549 підприємств, до бюджету додатково надійшло 0,8 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 0,9 млн грн єдиного внеску на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування
6.1.2
органами місцевого самоврядування з питань:
передачі нерухомого майна до сфери управління ДФС,  
залучення субвенцій  для матеріально-технічного та протипожежного забезпечення;
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
Забезпечено взаємодію з органами місцевого самоврядування.
Так, рішенням Любашівської районної ради Одеської області від 28.02.2019 року № 534 – VII була затверджена програма покращення умов обслуговування платників податків в Любашівському районі  на 2019 рік. 
Рішенням Чорноморської міської ради Одеської області від 09.04.2019 року № 419 – VII була затверджена міська програма забезпечення матеріально – технічної бази для функціонування ЦОПП Чорноморської ДПІ Чорноморського управління ГУ ДФС на 2019 рік.
Рішенням Куяльницької  сільської  ради Подільського району Одеської області від 25.04.2019 року № 1697 – VII була затверджена програма забезпечення належних умов для обслуговування платників податків у Подільському районі на 2019 рік.
Рішенням Ізмаїльської міської ради                                      від 26.04.2019 року № 5056 – VII була затверджена міська цільова програма забезпечення повноти сплати місцевих податків та зборів до бюджету м. Ізмаїл.
Рішенням Татарбунарської районної ради Одеської області від 24.05.2019 року № 567 – VII була затверджена районна Програма покращення комфортних умов обслуговування платників податків та створення центру обслуговування платників податків в Татарбунарському районі на 2019 рік.
Рішенням Кодимської районної ради                                    від 21.06.2018 року № 377 – VII була затверджена Програма створення належних умов обслуговування платників податків в Кодимському районі на 2018 – 2020 роки
6.1.3
органами виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань надходжень до державного та місцевих бюджетів області в частині забезпечення виконання показників доходів  бюджетів, затверджених місцевими радами
Управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем
Протягом півріччя 

Протягом звітного періоду було підготовлено та направлено до Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації 6 листів щодо стану надходжень платежів, закріплених за ГУ ДФС, до державного та місцевих бюджетів області
6.1.4
Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації в частині погодження довідки про коригування надходжень податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки у зв’язку зі зміною місцезнаходження суб’єктів господарювання
Управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем
Протягом півріччя 

У першому півріччі 2019 року було підготовлено та надано до Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації 5 відповідей на запити, в частині погодження довідки про коригування надходжень податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки у зв’язку зі зміною місцезнаходження по 258 суб’єктам господарювання
6.1.5
органами державної влади та місцевого самоврядування в частині забезпечення повноти надходжень платежів до місцевих бюджетів екологічного податку, рентної плати (плати за користування надрами, збору за спеціальне використання води та використання лісових ресурсів)
Управління податків і зборів з юридичних осіб,  управління (на правах відокремлених підрозділів)
Протягом півріччя

Протягом січня-червня 2019 року проводилась співпраця з:
Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації – щодо переліків підприємств, установ, організацій, яким в установленому порядку видано дозволи на викиди, спеціальне водокористування та розміщення відходів у поточному році; 
Державною екологічною інспекцією в Одеській області щодо переліків підприємств, установ, організацій, у яких при перевірці виявлені факти викидів, скидів і розміщення відходів без відповідних дозволів та перевищення лімітів;
Південною інспекцією з ядерної та радіоактивної безпеки щодо надання переліку підприємств, установ, організацій, фізичних осіб – суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, в результаті діяльності яких утворилися, утворюються або можуть утворитися радіоактивні відходи та які тимчасово зберігають такі відходи понад установлений особливими умовами ліцензії строк;
Сектором в Одеській області Держводагенства щодо переліку водокористувачів, яким в установленому порядку видано дозвіл на спеціальне водокористування;
Одеським обласним управлінням лісового та мисливського господарства щодо переліків лісокористувачів, яким надані дозволи на спеціальне використання лісових ресурсів 
6.1.6
Одеською митницею ДФС за відповідними напрямними роботи 
Управління аудиту, структурні підрозділи 
Протягом півріччя
Протягом півріччя забезпечено взаємодію з Одеською митницею ДФС за напрямами роботи ГУ ДФС.
Зокрема, щомісячно проводились звірки щодо отриманих відповідей митних органів іноземних держав за попередній місяць та стану їх відпрацювання та проводилась спільна робота з питання ініціювання направлення запитів до митних органів іноземних держав. Так, за шість місяців 2019 року були надіслані до митниць ДФС ініціювання про направлення запитів до уповноважених органів країн-експортерів по 23 суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності з метою перевірки автентичності документів поданих до митного оформлення.
Отримано від митниць ДФС та опрацьовано  25 відповідей уповноважених органів іноземних країн по 21 суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності.
Станом на 01.07.2019 проведені перевірки                  16 суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності по       20 відповідям іноземних країн, донараховано          11,1 млн грн, по інших матеріалах триває аналіз отриманої інформації.
Всього за перше півріччя 2019 року ГУ ДФС проведено 58 перевірок з питань дотримання вимого митного законодавства (55 невиїзних, 3 планових), прийнято податкові повідомлення-рішення по 58 суб’єктам господарської діяльності та донараховано грошових зобов’язань на загальну суму 127,8 млн гривень (у т.ч. ввізне мито – 5,2  млн грн., акциз –                      0,3 млн грн., ПДВ – 122,3 млн грн.).

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

7.1
Підготовка звітів про виконання Плану роботи ГУ ДФС за 2018 рік та на друге півріччя 2018 року, направлення їх в установленому порядку до ДФС.  
Формування та затвердження в установленому порядку плану роботи ГУ ДФС на друге півріччя 2019 року
Управління організації роботи
Січень
 червень

Звіт про виконання Плану роботи на 2018 рік та друге півріччя 2018 року підготовлено та направлено до ДФС (лист ГУ ДФС від 30.01.2019 № 520/8/15-32-01-01-21) та розміщено на субсайті територіальних органів ДФС в Одеській області єдиного веб-порталу ДФС.
План роботи на друге півріччя 2019 року розроблено та направлено листом ГУ ДФС від 30.05.2019             № 3085/8/15-32-01-01-22) до ДФС на затвердження
7.2
Організаційне забезпечення проведення засідань колегії ГУ ДФС, апаратних нарад, нарад, заслуховувань тощо. Підготовка відповідних інформаційно-аналітичних матеріалів.
За результатами складання протоколів, доведення до виконавців прийнятих рішень та здійснення контролю за їх виконанням
Управління організації роботи, структурні підрозділи
Протягом півріччя

У звітному періоді забезпечено організаційне супроводження проведення нарад, заслуховувань, підготовку відповідних інформаційно-аналітичних матеріалів керівництву ГУ ДФС та складання протоколів.
За результатами складених протоколів, забезпечено доведення до виконавців прийнятих рішень та здійснено контроль за їх виконанням
7.3
Здійснення системного автоматизованого контролю за виконанням контрольних завдань  органів вищого рівня, завдань до іншої вхідної кореспонденції, а також визначених розпорядчими документами ДФС та ГУ ДФС, доручень керівництва, протокольних доручень наданих на апаратних нарадах та засіданнях колегії ГУ ДФС  
Управління організації роботи
Протягом півріччя
Забезпечено здійснення системного автоматизованого контролю за виконанням контрольних доручень органів вищого рівня та власних рішень.
Також, забезпечено контроль за виконанням структурними підрозділами наказів, розпоряджень       ГУ ДФС, доручень керівництва ГУ ДФС, протокольних доручень, наданих на нарадах ГУ ДФС  
7.4
Забезпечення автоматизованого контролю за своєчасним та якісним розглядом письмових звернень громадян та запитів на публічну інформацію, наданням відповідей
Управління обслуговування платників 
Протягом півріччя
Протягом першого півріччя 2019 року з метою своєчасного та якісного розгляду письмових звернень громадян та запитів на публічну інформацію, забезпечено автоматизований контроль за наданням відповідей на звернення громадян та запити на публічну інформацію
7.5
Здійснення оцінки рівня виконавської дисципліни в ГУ ДФС 
Управління організації роботи
Протягом півріччя
Щомісячно формувались та надавались керівництву     ГУ ДФС довідки щодо результатів оцінки рівня виконавської дисципліни у структурних підрозділах     ГУ ДФС при виконанні контрольних доручень від 11.01.2019 № 46/11/15-32-01-02-13, від 12.02.2019     № 162/11/15-32-01-02-13, від 13.03.2019 № 255/11/15-32-01-02-13, від 12.04.2019 № 360/11/15-32-01-02-13, від 13.05.2019 № 453/11/15-32-01-02-13,                     від 13.06.2019 № 570/11/15-32-01-02-13
7.6
Здійснення електронного обміну службовими документами
Управління організації роботи
Протягом півріччя
У звітному півріччі забезпечено здійснення обмін службовими документами в електронному вигляді
7.7
Забезпечення дотримання єдиного порядку відбору, обліку, зберігання, використання документів, що створюються у ГУ ДФС, для передачі на державне зберігання
Управління організації роботи
Протягом півріччя
Протягом першого півріччя 2019 року надавались методичні рекомендації структурним підрозділам ГУ ДФС для забезпечення дотримання єдиного порядку відбору, обліку, зберігання, використання документів, що створюються у ГУ ДФС, для передачі на державне зберігання
7.8
Здійснення перевірок з окремих питань за дорученням керівника ГУ ДФС
Управління організації роботи
Протягом півріччя
На підставі наказу ГУ ДФС від 17.01.2019 № 245 (із змінами)  протягом півріччя проведено 7 перевірок структурних підрозділів ГУ ДФС за дорученням керівника ГУ ДФС.
На підставі матеріалів перевірок видано накази        ГУ ДФС від 05.03.2019 № 1597, від 08.04.2019          № 2611, від 10.04.2019 № 2708, від 30.05.2019            № 4082, від 31.05.2019 № 4139, відповідно до яких притягнуто до відповідальності 9 посадових осіб у вигляді позбавлення преміювання
7.9
Забезпечення контролю за усуненням недоліків та порушень, виявлених аудитами та перевірками
Управління організації роботи
Протягом півріччя
На виконання доручення ДФС забезпечено контроль щодо усунення виявлених перевірками недоліків і порушень вимог чинного законодавства та недопущення їх у подальшій роботі. Щомісячно узагальнювалась інформація структурних підрозділів ГУ ДФС про вжиті заходи щодо усунення зазначених порушень
7.10
Проведення тематичних перевірок стану організації роботи ГУ ДФС
Управління організації роботи
Протягом півріччя
У звітному періоді не здійснювались тематичні перевірки стану організації роботи ГУ ДФС

Розділ 8. Організація правової роботи 

8.1
Забезпечення представництва інтересів ГУ ДФС у судах, інших органах державної влади, в установах, організаціях та на підприємствах усіх форм власності  при вирішенні спорів та розгляді питань правового характеру
Юридичне  управління 
Протягом півріччя
За період січень-червень 2019 року була забезпечена робота з судами, здійснювалось супроводження судових справ, забезпечувалось ведення претензійно-позовної роботи, здійснювався захист в установленому законодавством порядку інтересів держави, ГУ ДФС у судах під час розгляду правових питань і спорів, в тому числі здійснювалося правове супроводження актуальних та резонансних справ
8.2
Опрацювання, узагальнення та надання для використання в роботі:
копій судових рішень, що прийняті на користь органів ДФС;
копій судових рішень вищих апеляційних та касаційних інстанцій із актуальних питань застосування податкового законодавства;
інформації щодо розгляду справ у судах за участю органів ДФС з визначенням причин їх програшу
Юридичне управління
Протягом півріччя
Протягом першого півріччя 2019 року відповідна інформація не узагальнювалась та не надавалась для використання в роботі у зв’язку із її відсутністю
8.3
Розгляд скарг (заяв) платників податків на рішення ГУ ДФС
Юридичне  управління
Протягом півріччя
Первинні скарги платників податків, в яких оскаржено податкові повідомлення-рішення, вимоги та рішення до ГУ ДФС протягом звітного періоду не надходили
8.4
Аналіз результатів розгляду скарг (заяв) платників податків 
Юридичне  управління
Протягом півріччя
З урахуванням змін, внесених до ПКУ, скарги на рішення структурних підрозділів ГУ ДФС не надходили
8.5
Забезпечення підтримки системи АІС «Суди» в актуальному стані
Юридичне  управління
Протягом півріччя
Протягом першого півріччя 2019 року здійснювалось супроводження судових справ у судах, велась претензійно-позовна робота ГУ ДФС за допомогою системи АІС «Суди», також здійснювалось забезпечення підтримки системи АІС «Суди» в актуальному стані

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

9.1
Удосконалення процесу добору та розстановки персоналу ГУ ДФС, у тому числі працівників, що відносяться до номенклатури ДФС 
Управління по роботі з персоналом
Протягом півріччя

Протягом першого півріччя 2019 року організовано та проведено 3 конкурси на заміщення вакантних посад у ГУ ДФС.
Забезпечено виконання комплексу робіт щодо призначення, переміщення і звільнення працівників ГУ ДФС. Так, видано 473 накази по особовому складу
9.2
Контроль за поданням працівниками ГУ ДФС декларацій про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2018 рік
Управління по роботі з персоналом
Перший квартал
У звітному періоді в повному обсязі та у встановлений законодавством строк, проведено перевірку факту подання щорічних декларацій за 2018 рік працівниками ГУ ДФС та декларацій із зазначенням типу «після звільнення» колишніх співробітників ГУ ДФС, які припинили державну службу у 2018 році. За результатами  перевірки встановлено 6 випадків неподання та несвоєчасного подання декларацій (з них 3 – декларації після звільнення, 3 – щорічні за 2018 рік). Про виявлені факти було направлено повідомлення до Національного агентства з питань запобігання корупції
9.3
Організація роботи щодо підвищення кваліфікації працівників ГУ ДФС у підвідомчих закладах післядипломної освіти
Управління по роботі з персоналом
Протягом півріччя

Організовано та проведено заходи щодо виконання плану підвищення кваліфікації працівників ГУ ДФС в Українській школі урядування та Департаменті спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС (далі – Департамент СПКЗ ДФС). 
Так, 70 працівниками ГУ ДФС успішно завершено підвищення кваліфікації та видано свідоцтва щодо завершення навчання у Департаменті СПКЗ ДФС та у Українській школі урядування
9.4
Здійснення підготовки та затвердження графіку відпусток керівництва та працівників ГУ ДФС 
Управління по роботі з персоналом
Перший квартал
Здійснено заходи щодо складання графіку відпусток працівників ГУ ДФС на 2019 рік та його затвердження начальником ГУ ДФС
9.5
Здійснення  роз’яснювальної роботи, спрямованої на запобігання і протидію корупції відповідно до вимог чинного законодавства та неухильне дотримання Закону України від 14 жовтня 2014 року     № 1700- VII «Про запобігання корупції» (із змінами)
Відділ з питань запобігання та виявлення корупції
Протягом півріччя

Протягом звітного періоду надано 58 консультацій працівникам ГУ ДФС та особам, які визначені переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад з питань, що стосуються належного застосування положень антикорупційного законодавства, а саме:
з питань чергового етапу декларування – 23, з питань подання суттєвих змін у майновому стані – 2, загальні консультації перед припиненням державної служби – 17, загальні консультації перед призначенням на посади державної служби – 4, з інших питань, що стосуються застосування положень антикорупційного законодавства – 12
9.6
Проведення профілактичної роботи серед працівників ГУ ДФС з питань дотримання вимог законодавства антикорупційної спрямованості у сфері оподаткування, в тому числі з метою підвищення рівня знань, своїх повноважень та правових наслідків зловживання ними
Відділ з питань запобігання та виявлення корупції
Протягом півріччя

За період січень-червень 2019 року проведено профілактичну роботу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства шляхом підготовки та розповсюдження навчально-методичних матеріалів за наступними темами: «Механізми запобігання та протидій корупції в ГУ ДФС в Одеській області», «Додаткові заходи здійснення фінансового контролю», «Обмеження щодо одержання подарунків». 
Також, проведено лекцію стосовно актуальних питань, що виникають при поданні щорічних декларацій за 2018 рік
9.7
Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів
Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, структурні підрозділи
Протягом півріччя

Протягом першого півріччя 2019 року були вжиті заходи щодо виявлення конфлікту інтересів та здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а саме:
проведено роз’яснювальну роботу щодо порядку врегулювання конфлікту інтересів шляхом підготовки методично-навчальних матеріалів на тему «Конфлікт інтересів» та інших інформаційних листів;
виявлено факт допущення працівником ГУ ДФС реального конфлікту інтересів, що спричинило порушення вимог Закону України від 14.10.2014        № 1700-VII «Про запобігання корупції» (із змінами).
Крім того, було здійснено контроль під час підготовки відповідними структурними підрозділами ГУ ДФС наказів про врегулювання конфлікту інтересів, облік та зберігання наказів. Так, за 6 місяців 2019 року було зареєстровано 4 накази про врегулювання конфлікту інтересів

Розділ 10. Організація фінансової діяльності. Матеріально-технічний розвиток

10.1
Затвердження кошторису та плану асигнувань за бюджетними програмами, закріпленими за ГУ ДФС, згідно з обсягами, визначеними у розписі Державного бюджету України на 2019 рік
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Перший квартал
У січні 2019 року затверджено кошторис та план асигнувань за бюджетними програмами, закріпленими за ГУ ДФС, згідно з обсягами, визначеними у розписі Державного бюджету України на 2019 рік
10.2
Здійснення фінансування ГУ ДФС відповідно до затверджених кошторисів (тимчасових кошторисів) витрат на 2019 рік
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Щомісячно
Фінансування ГУ ДФС протягом звітного періоду здійснювалось відповідно до затверджених кошторисів  витрат на поточний рік
10.3
Підготовка та подання бюджетних пропозицій на 2020 рік за бюджетними програмами до ДФС
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Протягом півріччя

Проект кошторису на 2020 рік надано до ДФС листом ГУ ДФС від 26.04.2019 № 2487/8/15-32-05-03-06  
10.4
Складання консолідованої фінансової звітності про виконання кошторису за бюджетними програмами та подання до ДФС 

Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Щоквартально
Консолідована фінансова звітність про виконання кошторису за бюджетними програмами складалась та подавалась до ДФС у встановлені терміни
10.5
Забезпечення виконання Плану заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів ГУ ДФС у 2019 році
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Протягом півріччя

Протягом півріччя забезпечено виконання Плану заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів ГУ ДФС у 2019 році
10.6
Здійснення заходів щодо розвитку матеріально-технічної бази ГУ ДФС, поліпшення умов праці їх працівників, забезпечення оснащення сучасними системами зв’язку, всіх видів інженерних комунікацій тощо
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
У першому півріччі 2019 року підготовлено відповідні розрахунки для розвитку матеріально - технічної бази та поліпшення умов праці працівників ГУ ДФС, які надано до ДФС при складанні проекту кошторису на 2019 рік
10.7
Затвердження Річного плану публічних закупівель ГУ ДФС на 2019 рік
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Лютий-березень
Складено та затверджено протоколом тендерного комітету ГУ ДФС Річний план публічних закупівель ГУ ДФС в Одеській області на 2019 рік та внесено 13 змін до нього
10.8
Здійснення публічних закупівель відповідно до Річного плану публічних закупівель      ГУ ДФС на 2019 рік
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
Відповідно до Річного плану закупівель на 2019 рік протягом першого півріччя 2019 року були укладені договори на закупівлю електричної енергії, газового палива, послуг із закупівлі пари, гарячої води та пов’язаної продукції, знаків поштової оплати «Марки поштові» та закупівлю телекомунікаційних послуг
10.9
Забезпечення наповнення АС «Юридичні особи» та внесення даних щодо державного майна, яке підлягає включенню до Єдиного реєстру об’єктів державної власності
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
У звітному періоді забезпечено наповнення АС «Юридичні особи», а також внесення даних щодо державного майна, яке підлягає включенню до Єдиного реєстру об’єктів державної власності

Розділ 11. Інформаційно-технічне забезпечення діяльності ГУ ДФС. Технічне супроводження електронних сервісів

11.1
Забезпечення підтримки інформаційних систем в актуальному стані, зокрема серверного обладнання, інформаційних систем, комп’ютерного обладнання та автоматизованих робочих місць 
Управління інформаційних технологій
Протягом півріччя
Протягом півріччя забезпечено отримання від ДФС комп’ютерного обладнання та встановлення робочих місць в підрозділах ГУ ДФС. 
Також, виконувалась робота щодо підтримки інформаційних систем в актуальному стані, по мірі надходження з ДФС версій програмного забезпечення та інструктивних матеріалів
11.2
Супроводження програмного забезпечення автоматизованих інформаційних систем 
Управління інформаційних технологій
Протягом півріччя
Забезпечено супроводження наявного програмного забезпечення та надання консультацій працівникам структурних підрозділів  ГУ ДФС з питань впровадження програмного забезпечення та його експлуатації
11.3
Здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення ГУ ДФС та автоматизація його діяльності
Управління інформаційних технологій
Протягом півріччя
У звітному періоді здійснювалась оперативна підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів з існуючих баз даних регіонального рівня за запитами керівництва та структурних підрозділів ГУ ДФС. Щоденно/щомісячно автоматично формувалось понад 280 інформаційних файлів, надано інформацію на 167 службових записок структурних підрозділів ГУ ДФС

	Розділ 12. Забезпечення охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації

12.1
Організація роботи щодо забезпечення охорони державної таємниці під час проведення всіх видів секретних робіт, зберігання, використання документів та матеріалів, що містять державну таємницю
Відділ охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом півріччя
За період січень-червень 2019 року вжито практичних та організаційних заходів щодо забезпечення охорони державної таємниці під час проведення всіх видів секретних робіт, зберігання, користування документами та матеріалами, що містять державну таємницю. Також, надавалися консультації з питань забезпечення охорони державної таємниці під час проведення всіх видів секретних робіт, зберігання, користування документами та матеріалами, що містять державну таємницю
12.2
Адміністрування та супроводження комплексних систем захисту інформації на всіх етапах функціонування інформаційних систем ГУ ДФС, на яких обробляється інформація з обмеженим доступом
Відділ охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом півріччя
Протягом першого півріччя 2019 року в повному обсязі проведені заходи щодо адміністрування та супроводження комплексних систем захисту інформації ГУ ДФС, у яких циркулює інформація з обмеженим доступом

12.3
Впровадження та підтримка антивірусного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах ГУ ДФС
Відділ охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом півріччя
У першому півріччі 2019 року забезпечено підтримку та оновлення антивірусного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах ГУ ДФС

В.о. начальника Головного управління ДФС в Одеській області
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