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Звіт 
про виконання Плану роботи 
Головного управління ДФС у Миколаївській області
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 – платежі) до державного та місцевих бюджетів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) у розрізі платежів, бюджетоформуючих платників податків, з урахуванням усіх наявних резервів, за напрямами роботи
Управління моніторингу   
доходів та обліково-звітних 
систем, структурні   
підрозділи, Миколаївське,
Баштанське, Вознесенське, Очаківське, Южноукраїнське
управління, утворені на  
правах відокремлених 
підрозділів 
ГУ ДФС у   
Миколаївській області (далі
- відокремлені підрозділи)
Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року керівництву ГУ ДФС щотижнево надавалась аналітична інформація щодо очікуваного виконання індикативних показників надходжень до бюджетів усіх рівнів, у розрізі податків та за основними напрямами роботи.
Індикативні показники доходів до державного та місцевих бюджетів та заходи щодо виконання доведених індикативних показників доходів до бюджетів усіх рівнів, за основними напрямами роботи, затверджено наказами ГУ ДФС від:
28.01.2019 №150 «Про індикативні показники доходів на І квартал 2019 року»;
28.02.2019 №422 «Про внесення змін до наказу Головного управління ДФС у Миколаївській області від 28.01.2019 №150»;
22.03.2019 №595 «Про внесення змін до наказу Головного управління ДФС у Миколаївській області від 28.01.2019 №150»;
19.04.2019 №868 «Про уточнення індикативних показників доходів на І квартал 2019 року»;
22.04.2019 №922 «Про індикативні показники доходів на ІІ квартал 2019 року»;
13.06.2019 №1322 «Про внесення змін до наказу Головного управління ДФС у Миколаївській області від 22.04.2019 №922»

1.2.
Моніторинг стану надходження платежів до бюджетів усіх рівнів, виявлення резервів їх збільшення у розрізі дохідних джерел та бюджетоформуючих  платників податків
Управління моніторингу  
доходів та обліково-звітних
систем, структурні 
підрозділи,
відокремлені підрозділи
Протягом 
півріччя
У щоденному режимі здійснювався моніторинг надходжень, у розрізі дохідних джерел та шляхів сплати. Відповідна аналітична інформація надавалась керівництву ГУ ДФС та розміщувалась на електронному диску «S» корпоративної електронної мережі ГУ ДФС для використання у роботі структурними підрозділами ГУ ДФС.
У першому півріччі 2019 року до бюджетів усіх рівнів забезпечено надходження у сумі 5644,0 млн. грн., що на 1198,6 млн. грн., або на 27,0 відс. більше, ніж у аналогічному періоді 2018 року.
Із загальної суми мобілізованих коштів забезпечено:
до державного бюджету – 2639,3 млн. грн. (46,8 відс.), темп росту – 135,2 відс., додатково забезпечено 686,5 млн. грн.; 
до місцевих бюджетів – 3004,6 млн. грн. (53,2 відс.), темп росту – 120,5 відс., додатково забезпечено 512,1 млн. гривень. 
За шляхами сплати, до державного бюджету, у першому півріччі 2019 року управлінням погашення боргу ГУ ДФС забезпечено надходження у сумі 46,8 млн. гривень. Доведений індикативний показник у сумі 23,3 млн. грн. виконано на 201 відс., понад індикатив забезпечено 23,5 млн. гривень.
Управлінням аудиту ГУ ДФС до державного бюджету забезпечено надходження у сумі 15,3 млн. гривень. Доведений ДФС інтегрований показник у сумі 8,7 млн. грн. виконано на 176,3 відс., понад індикатив забезпечено 6,6 млн. гривень.
Управлінням податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС забезпечено виконання доведених індикативних показників доходів:
до місцевих бюджетів на 2345,9 млн. грн., або 104,0 відс.; 
до державного бюджету на 770,8 млн. грн., або 103,6 відс.;
з ЄСВ на 2628,7 млн. грн., або на 106,8 відсотка.
У першому півріччі 2019 року управлінням податків і зборів з юридичних осіб ГУ ДФС вжито ряд заходів, направлених на збільшення надходження платежів до бюджетів усіх рівнів, виявлення резервів їх збільшення у розрізі дохідних джерел та бюджетоформуючих платників податків, а саме:
постійний моніторинг своєчасності та повноти сплати задекларованих сум з податку на прибуток;
надходження податку на прибуток за результатами контрольно-перевірочних заходів; 
проведення зустрічей з платниками податку на прибуток щодо адекватності декларування податкових зобов’язань та недопущення новоствореного боргу з податку на прибуток; 
проведення аналізу динаміки господарських операцій, відображених в деклараціях з ПДВ, з метою порівняння їх з показниками декларації з податку на прибуток; правильності формування сум, задекларованих в додатку РІ до декларації з податку на прибуток; динаміки та структури показників фінансової звітності; структури виплат нерезидентам та розміру утриманого податку; оцінки стану активів суб’єктів господарювання, динаміки та структури оборотних активів, розміру та структури дебіторської заборгованості;
контроль правильності перенесення від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток минулих періодів; 
аналіз даних ЄРПН у розрізі платників ПДВ;
щоденний аналіз поданих декларацій з ПДВ та уточнюючих розрахунків з метою визначення резервів та ризиків;
відпрацювання економічної сутності збиткової та безприбуткової фінансово-господарської діяльності платників;
контроль правомірності використання податкових пільг.
Керівництву ГУ ДФС щомісячно надавались аналітичні довідки щодо вжитих заходів із забезпечення надходження до бюджету податку на прибуток.
Результати проведеного аналізу надіслано до відокремлених підрозділів ГУ ДФС для відпрацювання та врахування у роботі 57 листами, у тому числі:
з податку на додану вартість – 36 листів;
з податку на прибуток – 7 листів;
з екологічного податку, рентної плати та місцевих податків і зборів – 14 листів.
У результаті вжитих заходів, доведений ДФС  індикативний показник з податку на прибуток у сумі 228,5 млн. грн. виконано на 102,5 відс., фактично надійшло до бюджету 234,2 млн. гривень.
Управлінням погашення боргу ГУ ДФС, доведені індикативні показники доходів у сумі 23,2 млн. грн., виконано на 201,0 відс., фактично забезпечено до бюджету 46,8 млн. гривень. 
У першому півріччі 2019 року від реалізації безхазяйного майна забезпечено:
до державного бюджету – 159,4 тис. грн., або 204,0 відс. від доведеного індикатива у сумі 78,0 тис. грн.;
до місцевих бюджетів – 80,9 тис. грн., або 147,1 відс. від доведеного індикатива у сумі 55 тис. гривень.
У першому півріччі 2019 року забезпечено надходження коштів з акцизного податку до:
загального фонду державного бюджету у сумі 431,0 тис. грн., або 170,6 відс. від доведеного індикативного показника у сумі 252,7 тис. грн.;
спеціального фонду державного бюджету у сумі 689,3 тис. грн., або 2692,7 відс. від доведеного індикативного показника у сумі 25,6 тис. гривень.
До місцевих бюджетів забезпечено:
акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизних товарів у сумі 431,0 тис. грн., або 101,5 відс. від доведеного індикативного показника у сумі 252,7 тис. грн.;
плати за ліцензії у сумі 12153,1 тис. грн., або 104,2 відс. від доведеного індикативного показника у сумі 11661,0 тис. гривень
1.3.
Аналіз стану відпрацювання структурними підрозділами ГУ ДФС у Миколаївській області (далі – ГУ ДФС) суб’єктів господарювання високого ступеню ризику, які можуть бути або задіяні у схемах ухилення від оподаткування

Управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем
Протягом 
півріччя 
Керівництву ГУ ДФС надавались узагальнені результати відпрацювання платників податків, які здійснювали ризикові господарські операції.
У першому півріччі 2019 року ДФС доведено для  відпрацювання та звітування 235 ризикових суб’єктів господарювання на загальну суму податкових зобов’язань та податкового кредиту 310,4 млн. гривень. 
З метою організації відпрацювання доведених ризикових суб’єктів господарювання, в ГУ ДФС проведено 11 засідань робочої групи з відпрацювання ризикових суб’єктів господарювання та визначено пріоритетні напрямки відпрацювання з визначенням відповідальних структурних підрозділів та строків відпрацювання.
Відпрацьовано 85 суб’єктів господарювання, якими надано уточнюючі розрахунки з визначеними сумами ПДВ до сплати на суму 149,4 млн. грн., або 48 відс. від доведеної до відпрацювання суми, з них на 118,7 млн. грн. ПДВ узагальнено податкові інформації про відсутність реального здійснення господарських операцій 37 суб’єктами господарювання.
Знаходяться на відпрацюванні 163 суб’єкта господарювання на суму 160,7 млн. грн. або 52 відс. від доведеної суми, по яких проводиться аналіз інформації та вживаються відповідні заходи для проведення контрольно-перевірочної роботи
1.4.

Підготовка аналітичних матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії ГУ ДФС у Миколаївській області, яка приймає рішення про реєстрацію  податкової накладної/розрахунку коригування податкової накладної (далі – Комісія) в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації 

Управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем, 
структурні підрозділи 

Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року для розгляду на засіданнях Комісії ГУ ДФС у Миколаївській області, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, підготовлено аналітичні матеріали по 1022 повідомленнях до зупинених податкових накладних на загальну суму ПДВ 67,6 млн. грн. та 105 таблиць даних платника податків
1.5.
Формування та внесення до АІС "Податковий блок" проектів Рішень  Комісії та проектів Рішень про врахування/неврахування інформації, зазначеної в таблиці даних платника податків, прийнятих на засіданні Комісії 
Управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем
Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року сформовано та внесено до АІС "Податковий блок" 1022 проекти Рішень Комісії, згідно з прийнятими Комісією рішеннями про реєстрацію 520 податкових накладних на суму ПДВ 53,4 млн. грн., та 105 проектів Рішень про врахування/неврахування інформації, зазначеної в таблиці даних платника податків, прийнятих на засіданні Комісії
1.6.
Здійснення контролю за своєчасністю, правильністю обчислення, повнотою нарахування та сплати платниками податку на прибуток підприємств 
Управління податків і зборів з юридичних осіб,
відокремлені підрозділи

Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року вжито ряд заходів, направлених на збільшення надходжень з податку на прибуток, зокрема: 
до відокремлених підрозділів ГУ ДФС надіслано 26 оглядових листів та нормативних документів щодо адміністрування податку на прибуток;
08.02.2019 проведено семінар-практикум з платниками податків з питань новацій податкового законодавства у 2019 році;
встановлено постійний моніторинг своєчасності та повноти сплати задекларованих сум з податку на прибуток; 
проведено аналіз динаміки господарських операцій, відображених у деклараціях з ПДВ, з метою порівняння їх з показниками декларації з податку на прибуток;
аналіз правильності формування сум, задекларованих в додатку РІ до декларації з податку на прибуток; аналіз динаміки та структури показників фінансової звітності; 
аналіз структури здійснених виплат нерезидентам та розміру утриманого податку; оцінку стану активів суб’єктів господарювання, динаміки та структури оборотних активів, розміру та структури дебіторської заборгованості;
встановлено контроль за дотриманням правильності перенесення від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток минулих періодів; 
здійснено контроль за правомірністю використання податкових пільг
1.7.
Моніторинг сплати відрахувань до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями
Управління податків і зборів з юридичних осіб,
відокремлені підрозділи

Протягом 
півріччя
У ході проведення камеральних перевірок податкової звітності з податку на прибуток за 2018 рік та І квартал 2019 року, порушень повноти та правильності визначення сум відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку не встановлено.
У першому півріччі 2019 року до державного бюджету сплачено частину чистого прибутку (доходу) на загальну суму 4,7 млн. гривень
1.8.
Здійснення контролю за правильністю застосування положень міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснювалися виплати відповідно до вимог Податкового кодексу України
Управління податків і зборів з юридичних осіб,
відокремлені підрозділи
Протягом 
півріччя
З метою здійснення контролю за правильністю застосування положень міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснювалися виплати відповідно до вимог Податкового кодексу України (далі – ПКУ) встановлено контроль за результатами декларування податку на прибуток за 2018 рік та І квартал 2019 року.
У ході проведення камеральних перевірок поданої звітності за 2018 рік та І квартал 2019 року перевірено підстави для звільнення від утримання податку на прибуток при виплаті доходів нерезидентам. За результатами камеральних перевірок порушень застосування міжнародних договорів не встановлено

1.9.
Контроль з питань трансфертного ціноутворення.  Аналіз звітів про контрольовані операції, поданих платниками податків

Управління податків і зборів з юридичних осіб
Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року постійно здійснювався контроль з питань трансфертного ціноутворення. 
Продовжено роботу щодо виявлення ризиків недекларування у повному обсязі контрольованих операцій за 2017 рік та проведено моніторинг контрольованих операцій платників у 2018 році.
Відповідну інформацію направлено 6 службовими записками до управління аудиту ГУ ДФС для урахування в роботі та відпрацювання ризиків з трансфертного ціноутворення. 
До відділу комунікацій ГУ ДФС 3 службовими записками надано для розміщення у ЗМІ інформацію щодо змін у податковому законодавстві з питань трансфертного ціноутворення.
Досліджено питання здійснення митного оформлення за договорами комісії, з можливістю виявлення не задекларованих контрольованих операцій резидентами-комісіонерами.
Встановлено постійний моніторинг результатів відпрацювання ризиків з трансфертного ціноутворення та своєчасності і повноти сплати застосованих штрафних санкцій

1.10.
Здійснення контролю за своєчасністю, правильністю обчислення, повнотою нарахування та сплати платниками сум ПДВ

Управління податків і зборів з юридичних осіб,
відокремлені підрозділи

Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року вжито заходи щодо збільшення надходжень до бюджету з податку на додану вартість, у тому числі забезпечено:
контроль за надходженням донарахованих сум податку на додану вартість за результатами контрольно-перевірочних заходів; 
контроль за правомірністю використання податкових пільг.
З метою здійснення контролю за повнотою нарахування та сплати ПДВ, постійно проводився аналіз даних ЄРПН у розрізі платників ПДВ.
Результати аналізу надіслано відокремленим підрозділам ГУ ДФС 20 службовими записками для відпрацювання та урахування у роботі.
У першому півріччі 2019 року до загального фонду державного бюджету надійшло 995,8 млн. грн. податку на додану вартість, що на 215,5 млн. грн., або на 27,6 відс. більше, ніж у аналогічному періоді 2018 року

1.11.
Здійснення контролю за повнотою та своєчасністю опрацювання податкових декларацій з ПДВ для підтвердження та передачі до Державної казначейської служби України реєстрів сум ПДВ, що підлягають перерахуванню до бюджету та/або на спеціальний рахунок платника, у тому числі для підтвердження інформація щодо суб’єктів господарювання товаровиробників, які претендують на отримання бюджетної дотації
Управління податків і зборів з юридичних осіб,
відокремлені підрозділи
Протягом 
півріччя
Постійно здійснювався моніторинг поданих декларацій з ПДВ для підтвердження та передачі до Державної казначейської служби України реєстрів сум ПДВ, що підлягають перерахуванню до бюджету та/або на спеціальний рахунок платника, у тому числі для підтвердження інформації щодо суб’єктів господарювання - товаровиробників, які претендують на отримання бюджетної дотації.
З метою забезпечення надходження задекларованих сум ПДВ до бюджету у повному обсязі, щомісячно проводився аналіз податкової звітності з ПДВ щодо правильності заповнення р.18.1 декларації з ПДВ для своєчасного формування реєстрів на сплату ПДВ
1.12.
Контроль за достовірністю та повнотою нарахування сум ПДВ, заявлених до відшкодування. Організація роботи щодо внесення даних до реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування платникам ПДВ

Управління податків і зборів з юридичних осіб
Протягом
півріччя
Забезпечено проведення перевірок суб’єктів господарювання з питань достовірності декларування заявлених сум ПДВ до бюджетного відшкодування, та внесення інформації до Реєстру заяв про суми бюджетного відшкодування ПДВ, відповідно до вимог ст.200 ПКУ.
У першому півріччі 2019 року забезпечено своєчасне внесення даних до реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування платникам ПДВ.
За результатами проведених контрольно-перевірочних заходів упереджено та узгоджено безпідставно задекларовані суми бюджетного відшкодування ПДВ на загальну суму 14,3 млн. грн., у стадії узгодження перебуває упереджена сума бюджетного відшкодування на загальну суму 1,9 млн. гривень
1.13.
Здійснення контролю за правильністю застосування штрафних (фінансових) санкцій за неподання та/або несвоєчасне подання звітності, встановленої законодавством, та за порушення правил сплати (перерахування) податків, зборів (обов’язкових платежів), у межах компетенції

Управління податків і зборів з юридичних осіб,
управління податків і зборів з фізичних осіб,
відокремлені підрозділи
Протягом
півріччя 
Організовано роботу відокремлених підрозділів ГУ ДФС та встановлено постійний контроль за правильністю застосування штрафних санкцій за неподання та/або несвоєчасне подання звітності, встановленої законодавством, та за порушення правил сплати (перерахування) податків, зборів (обов’язкових платежів).
З метою забезпечення контролю за повнотою застосування штрафних санкцій за несвоєчасне подання звітності з:
ПДВ щомісячно проводився аналіз несвоєчасно поданої звітності з ПДВ, результати аналізу надіслано до відокремлених підрозділів ГУ ДФС 19 службовими записками;
податку на прибуток – 4 службовими записками;
екологічного податку, рентної плати та місцевих податків і зборів – 2 службовими записками.
У першому півріччі 2019 року застосовано штрафних санкцій за несвоєчасне подання податкової звітності та несвоєчасну сплату податкових зобов’язань з:
податку на прибуток до 303 платників на суму                      494 тис грн.;
екологічного податку та рентної плати до                        573 платників на суму 380 тис. грн.; 
місцевих податків і зборів до 2169 платників на суму 3167,7 тис. грн.;
податку на додану вартість за неподання або несвоєчасне подання звітності з ПДВ у сумі 417,9 тис. грн., за несвоєчасну сплату узгоджених податкових зобов’язань з ПДВ у сумі 5871,5 тис. грн., за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних та розрахунків коригування в ЄРПН у сумі 28187,2 тис. гривень
1.14.
Здійснення контролю за повнотою нарахування та сплати місцевих податків і зборів, екологічного податку та рентної плати
Управління податків і зборів з юридичних осіб,
відокремлені підрозділи

Протягом 
півріччя 
За результатами декларування податкових зобов’язань платниками місцевих податків і зборів, екологічного податку та рентної плати управлінням здійснено аналіз показників податкової звітності, результати якого 6 листами надіслано відокремленим підрозділам ГУ ДФС для відпрацювання та вжиття заходів
1.15.
Здійснення контролю за своєчасністю, правильністю обчислення, повнотою нарахування та сплати платниками акцизного податку 
Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів


Протягом 
півріччя 
У першому півріччі 2019 року проведено порівняльний аналіз:
переліку діючих та призупинених ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами з переліком поданої звітності; 
отриманих та виданих податкових накладних по підакцизному пальному (ЄРПН) та акцизних накладних (СЕАРП) з переліком платників акцизного податку з реалізації пального. 
Проведено роботу щодо застосування штрафних санкцій за несвоєчасне подання (неподання) декларації з акцизного податку, за порушення граничних термінів сплати узгоджених податкових зобов'язань та несвоєчасну реєстрацію (відсутність) реєстрації акцизних накладних. 
Встановлено контроль за своєчасністю, повнотою нарахування та сплати акцизного податку, контроль за правомірністю надання пільг з акцизного податку
1.16.
Здійснення контролю за повнотою нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб, ПДВ, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку, плати за землю з фізичних осіб, єдиного внеску та військового збору, єдиного податку з фізичних осіб, рентної плати, екологічного податку, акцизного податку, місцевих податків і зборів, рентних та неподаткових платежів, податку на доходи фізичних осіб від інвестиційного прибутку, іноземних доходів, продажу або надання в оренду рухомого/нерухомого майна, доходів, отриманих платниками внаслідок прийняття у спадщину чи дарування коштів, майна, майнових чи немайнових прав 

Управління податків і зборів з фізичних осіб,
відокремлені підрозділи

Протягом 
півріччя 
Управлінням податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС забезпечено виконання доведених індикативних показників з:
ПДФО – мобілізовано до бюджету 2742,6 млн. грн., або 103,0 відс. від доведеного індикативного показника у сумі 2661,5 млн. грн.;
військового збору – мобілізовано до бюджету 191,6 млн. грн., або 106,9 відс. від доведеного індикативного показника у сумі 179,3 млн. грн.;
ЄСВ – мобілізовано до бюджету 2628,7 млн. грн., або 106,8 відс. від доведеного індикативного показника у сумі 2460,6 млн. грн.;
ПДФО із доходів у вигляді процентів – мобілізовано до бюджету 11,7 млн. грн., або 103,3 відс. від доведеного індикативного показника у сумі 11,3 млн. грн.;
єдиного податку з фізичних осіб – мобілізовано до бюджету 234,6 млн. грн., або 111,2 відс. від доведеного індикативного показника у сумі 211,0 млн. грн.;
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – мобілізовано до бюджету 5,5 млн. грн, або 139,8 відс. від доведеного індикативного показника у сумі 3,9 млн. гривень.
У першому півріччі 2019 року забезпечено надходження з:
плати за землю з фізичних осіб у сумі 47,5 млн. грн., або 90,3 відс. від доведеного індикативного показника;
транспортного податку з фізичних осіб у сумі 1,4 млн. грн., або 90,4 відс. від доведеного індикативного показника
1.17.
Організація та проведення кампанії декларування доходів громадян, отриманих у 2018 році
Управління податків і зборів з фізичних осіб,
відокремлені підрозділи

Протягом 
півріччя 
ГУ ДФС видано наказ від 03.01.2019 №13 «Про проведення кампанії декларування  громадянами доходів, отриманих у 2018 році», яким затверджено «План організаційних заходів ГУ ДФС у Миколаївській області щодо декларування доходів фізичними особами, які зобов’язані подати та/або мають право подати декларацію про майновий стан і доходи».
Проведено 2 семінара – наради:
23.01.2019 – з фахівцями підрозділів податків і зборів з фізичних осіб відокремлених підрозділів ГУ ДФС з питань проведення кампанії декларування, визначення напрямів удосконалення процесу декларування громадянами доходів, та організації роботи щодо ефективного адміністрування податків, контроль за надходженням яких покладено на підрозділи податків і зборів з фізичних осіб;
05.04.2019 – за участі керівництва ГУ ДФС для представників органів місцевого самоврядування Миколаївської області з питань розширення бази оподаткування та збільшення надходжень до місцевих бюджетів.
Підготовлено та направлено до відокремлених підрозділів ГУ ДФС проект запиту голові територіальної громади (сільської/селищної ради) для отримання інформації щодо громадян, які самостійно обробляли земельні ділянки (паї) та вирощували сільськогосподарську продукцію у 2018 році.
Підготовлено та 8 листами направлено до відокремлених підрозділів ГУ ДФС аналітичні матеріали з питань організації роботи з проведення кампанії декларування доходів громадян, отриманих у 2018 році
1.18.

Контроль за діяльністю самозайнятих осіб, які ймовірно задіяні у схемах ухилення від оподаткування.
Залучення до оподаткування фізичних осіб - підприємців, по яких виявлено розбіжності між задекларованими сумами доходів та інформацією згідно з базами даних за ф.1-ДФ
Управління податків і зборів з фізичних осіб,
відокремлені підрозділи

Протягом 
півріччя 
Забезпечено відпрацювання фізичних осіб-підприємців щодо встановлених розбіжностей між сумами задекларованого доходу, отриманого від провадження підприємницької діяльності та даними податкового розрахунку сум доходу, нарахованого/сплаченого на користь фізичних осіб, сум утриманого з них податку (форма №1ДФ) за ознакою 157 (дохід, виплачений самозайнятій особі) 
1.19.
Контроль за дотриманням чинного законодавства при застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності
Управління податків і зборів з фізичних осіб,
відокремлені підрозділи
Протягом 
півріччя 
Постійно здійснювався контроль щодо правомірності перебування на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності фізичних осіб-підприємців

1.20.
Вжиття ефективних заходів щодо забезпечення надходжень платежів до державного бюджету у рахунок погашення податкового боргу, у тому числі від реалізації майна, що перебуває у податковій заставі
Управління погашення боргу,
відокремлені підрозділи
Протягом 
півріччя 
У першому півріччі 2019 року забезпечено надходження до державного бюджету у рахунок погашення податкового боргу від реалізації майна, що перебуває у податковій заставі, у сумі 380,5 тис. грн., або 108,7 відс. від доведеного індикативного показника у сумі 350 тис. гривень
1.21.
Вжиття заходів, спрямованих на зменшення кількості підприємств-боржників та загальної суми податкового боргу
Управління погашення боргу,
відокремлені підрозділи
Протягом 
півріччя 
У першому півріччі 2019 року забезпечено скорочення податкового боргу у сумі 167,1 млн. гривень 
1.22.
Забезпечення: 
надходження платежів до бюджету за рахунок вжитих заходів з погашення податкового боргу;
надходження єдиного внеску;
прискорення розрахунків з бюджетом суб’єктів господарювання за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою
Управління погашення боргу,
відокремлені підрозділи

Протягом 
півріччя 
У першому півріччі 2019 року погашено борг за рахунок:
виставлення платіжних вимог – 1,5 млн. грн.;
реалізації майна – 0,38 млн. грн.;
стягнення у судовому порядку – 14,4 млн. гривень.
Надходження у рахунок погашення заборгованості з ЄСВ склали 25,8 млн. грн., з яких ДВС – 14,4 млн. гривень
1.23.
Забезпечення здійснення:
опису майна в податкову заставу;
провадження справ про банкрутство суб'єктів господарювання, які мають податковий борг;
виявлення, обліку, зберігання, оцінки та розпорядження безхазяйним майном

Управління погашення боргу,
відокремлені підрозділи

Протягом 
півріччя 
По суб’єктах господарювання – боржниках описано у податкову заставу майно на суму 58,0 млн. грн., передано на реалізацію майно на суму 0,36 млн. грн., по 97 підприємствах – банкрутах рахується податковий борг у сумі 286,4 млн. гривень.
У першому півріччі 2019 року по підприємствах – банкрутах мобілізовано кошти у рахунок погашення боргу у сумі 4,9 млн. гривень.
На підставі постанов суду про ліквідацію суб’єктів господарювання – банкрутів списано, як безнадійний, борг у сумі 24,6 млн. гривень. 
На обліку перебуває безхазяйне майно на суму 32,1 млн. гривень
1.24.
Забезпечення розгляду пропозицій платників податків щодо розстрочення (відстрочення) сплати грошових зобов’язань та податкового боргу, згідно з вимогами чинного законодавства.
Підготовка відповідних рішень, згідно з вимогами чинного законодавства, та здійснення контролю за виконанням умов договорів розстрочення
Управління погашення боргу,
відокремлені підрозділи

Протягом 
півріччя 
У першому півріччі 2019 року прийнято 24 рішення про розстрочення грошових зобов’язань/боргу на суму 6,7 млн. гривень. 
Контроль за виконанням графіків погашення розстрочених сум здійснювався щотижнево, шляхом направлення інформації до ДФС
1.25.
Ініціювання розірвання трудових контрактів з керівниками державних та комунальних підприємств-боржників, погашення податкового боргу таких підприємств, у тому числі за рахунок стягнення податкового боргу з органу управління
Управління погашення боргу,
відокремлені підрозділи
Протягом 
півріччя 
У першому півріччі 2019 року до органів управління державних та комунальних підприємств – боржників направлено 12 листів-звернень з питання погашення податкового боргу

Розділ 2. Організація проведення контрольно-перевірочної роботи

2.1.
Проведення (забезпечення участі у проведенні) перевірок дотримання суб’єктами господарювання вимог чинного податкового, митного, валютного та іншого законодавства України, контроль за дотриманням якого законом покладено на ДФС 



Управління аудиту, управління податків і зборів з фізичних осіб, 
сектор боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, 
управління погашення  боргу

Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року управлінням аудиту ГУ ДФС забезпечено проведення перевірок дотримання суб’єктами господарювання вимог податкового, митного, валютного та іншого законодавства України, контроль за дотриманням якого покладено на ДФС.
Всього проведено 183 документальні перевірки суб’єктів господарювання, з яких:
планові – 62;
позапланові – 121.
За результатами перевірок донараховано податків і зборів на суму 183,2 млн. грн., з яких узгоджено 50,7 млн. грн., надійшло до бюджету 26,7 млн. гривень.
Управлінням податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС проведено 300 документальних перевірок суб’єктів господарювання, з яких 37 планових документальних перевірок (21 суб’єкт господарювання – юридичні особи, 16 суб’єктів господарювання – фізичні особи) та 263 позапланових.
За результатами перевірок донараховано податків, зборів, штрафних санкцій та пені на суму 45,2 млн. грн., з яких узгоджено 20,4 млн. грн., надійшло до бюджету 1,76 млн. гривень.
Управлінням погашення боргу ГУ ДФС проведено 11 перевірок стану збереження заставного майна
2.2.
Проведення перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій

Управління аудиту
Протягом 
півріччя 
У першому півріччі 2019 року управлінням аудиту ГУ ДФС проведено:
1 перевірку з питань дотримання вимог п.39.4 ст.39 «Трансфертне ціноутворення» ПКУ, за результатами якої застосовано штрафні санкції на суму 0,48 млн. грн.;
1 документальну позапланову перевірку з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» під час здійснення контрольованих операцій, за результатами якої донараховано податку на прибуток у сумі 2,88 млн. грн. та зменшено від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток на суму 0,48 млн. гривень.
Управлінням аудиту ГУ ДФС прийнято участь у 6 планових перевірках, у ході яких досліджувалось питання дотримання платниками податків вимог податкового законодавства щодо подання (своєчасності подання) звіту про контрольовані операції та повноти включення до звіту всіх контрольованих операцій
2.3.
Проведення фактичних перевірок з дотримання суб’єктами господарювання норм законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій 

Управління аудиту,
управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів
Протягом 
півріччя 
У першому півріччі 2019 року управлінням аудиту ГУ ДФС, відповідно до ст.80 «Порядок проведення фактичної перевірки» ПКУ, проведено 142 фактичні перевірки, у тому числі 119 фактичних перевірок суб’єктів господарювання, які перебувають на податковому обліку в ГУ ДФС та 13 фактичних перевірок суб’єктів господарювання, які перебувають на податковому обліку в органах ДФС інших регіонів України.
За результатами проведення фактичних перевірок донараховано 36,76 млн. грн., з яких сплачено до бюджету 4,07 млн. гривень.
Матеріали фактичних перевірок на суму 2377,85 млн. грн. направлено до органів ДФС інших регіонів України для вжиття відповідних заходів.
Управлінням контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС проведено 113 перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв і тютюнових виробів. 
За результатами перевірок застосовано фінансових санкцій на суму 4,78 млн. грн., сплачено до бюджету 1,36 млн. гривень.
Забезпечено проведення 6 фактичних перевірок суб’єктів господарювання, які:
здійснюють реалізацію підакцизного пального без реєстрації платниками акцизного податку; 
придбавали речовини, які можуть бути використані у якості сировини для виробництва підакцизного пального та встановлено дисбаланс між придбанням та реалізацією реактивного пального. 
За результатами перевірок донараховано штрафних санкцій на суму 1,7 млн. гривень.
2.4.
Забезпечення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання, які провадять оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, вимог чинного законодавства щодо мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на алкогольні напої
Управління аудиту
Протягом 
півріччя 
У першому півріччі 2019 року проведено 40 фактичних перевірок суб’єктів господарювання, які провадять оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, з питань дотримання вимог чинного законодавства щодо мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на такі напої, донараховано 78,0 тис. гривень
2.5.
Забезпечення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання, які провадять роздрібну торгівлю тютюновими виробами, вимог чинного законодавства щодо максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів
Управління аудиту
Протягом 
півріччя 
У першому півріччі 2019 року проведено 25 фактичних перевірок суб’єктів господарювання, які провадять роздрібну торгівлю тютюновими виробами, з питань дотримання вимог чинного законодавства щодо максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, донараховано 78 тис. гривень
2.6.
Проведення камеральних перевірок податкової звітності, передбаченої законодавством 

Управління податків і зборів з юридичних осіб,  
управління податків і зборів з фізичних осіб,
управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів,
відокремлені підрозділи


Протягом 
півріччя 
У першому півріччі 2019 року забезпечено своєчасне проведення камеральних перевірок податкової звітності.
Управлінням податків і зборів з юридичних осіб ГУ ДФС, з метою організації роботи відокремлених підрозділів ГУ ДФС щодо проведення камеральних перевірок податкової звітності та встановлення контролю за своєчасністю проведення камеральних перевірок податкової звітності, надіслано до відокремлених підрозділів ГУ ДФС 39 листів, у тому числі з:
податку на додану вартість 27 листів;
податку на прибуток 6 листів;
екологічного податку, рентної плати та місцевих податків і зборів 6 листів.
За результатами камеральних перевірок податкової звітності, передбаченої законодавством з:
податку на прибуток застосовано штрафні санкції на загальну суму 0,49 млн. грн.;
податку на додану вартість донараховано основного платежу 5,2 млн. грн., застосовано штрафних санкцій на загальну суму 1,4 млн. грн.;  
екологічного податку та рентної плати застосовано штрафні санкції на загальну суму 0,38 млн. грн.; 
місцевих податків і зборів застосовано штрафні санкції на загальну суму 3,2 млн. гривень.
За результатами камеральних перевірок задекларованих сум бюджетного відшкодування ПДВ упереджено та узгоджено безпідставно задекларовані суми бюджетного відшкодування ПДВ на загальну суму 14,3 млн. гривень.
Управлінням податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС  встановлено дієвий контроль за проведенням камеральних перевірок податкової звітності, передбаченої законодавством. 
Підготовлено та листом від 29.05.2019 №1570/14-29-13-01-10-2 направлено до відокремлених підрозділів ГУ ДФС аналіз стану проведення камеральних перевірок декларацій, наданих громадянами 
У першому півріччі 2019 року проведено 124100 камеральних перевірок. За результатами 2949 камеральних перевірок встановлено порушення, донараховано штрафних санкцій на загальну суму 2793,8 тис. гривень.
За результатами камеральних перевірок податкової звітності з акцизного податку у першому півріччі 2019 року застосовано штрафні санкції до 226 платників на загальну суму 0,6 млн. грн., у тому числі за:
неподання та несвоєчасне подання звітності з акцизного податку на загальну суму 0,47 млн. грн.;
несвоєчасну сплату податкових зобов’язань з акцизного податку на загальну суму 0,06 млн. грн.;
несвоєчасну реєстрацію акцизних накладних на загальну суму 0,07 млн. гривень
2.7.
Здійснення контролю за діяльністю суб’єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб), які порушують податкове законодавство при виплаті заробітної плати (без утримання податку з доходів фізичних осіб, виплати за рахунок не облікованих коштів, використання праці найманих осіб без укладання трудових угод) 

Управління податків і зборів з фізичних осіб,
відокремлені підрозділи

Протягом 
півріччя 
У першому півріччі 2019 року проведено 300 документальних перевірок щодо легалізації зайнятості населення та підвищення рівня оплати праці. Встановлено 34 факти порушення законодавства про працю, донараховано податків та зборів разом із штрафними санкціями на суму 13,2 млн. грн., з яких сплачено до бюджету 6,1 млн. гривень.
За результатами 42 фактичних перевірок виявлено 32 громадянина, по яких Повідомлення про прийняття працівників на роботу надано до ГУ ДФС після отримання фізичною особою-підприємцем повідомлення про проведення перевірки.
За результатами вжитих заходів у першому півріччі  2019 року до бюджету надійшло: 
єдиного внеску – 7850,5 тис. грн., 
ПДФО – 6423,1 тис. грн., 
військового збору – 535,3 тис. гривень.
За результатами проведених 42 фактичних перевірок фізичних осіб-підприємців, до Управління Держпраці у Миколаївській області направлено 11 матеріалів, з метою використання при проведенні перевірок з питань дотримання законодавства про працю
2.8.

Проведення перевірок відомостей у деклараціях суб’єктів декларування, у тому числі осіб, які займають посади, перебування на яких становить державну таємницю

Управління податків і зборів з фізичних осіб
Протягом 
півріччя 
У першому півріччі 2019 року управлінням податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС отримано до виконання 846 запитів про проведення перевірок, передбачених Законом України від 16 вересня 2014 року №1682-YII «Про очищення влади». За результатами перевірок достовірності відомостей передбачених п.2 ч.5 ст.5 Закону України від 16 вересня 2014 року №1682-YII «Про очищення влади» надано відповіді по 928 декларантам

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

3.1.
Здійснення контролю за цільовим використанням підакцизних товарів (продукції), що не підлягають оподаткуванню та оподатковуються за нульовою ставкою, а також за обґрунтованим наданням пільг з акцизного податку; 
проведення поглибленого аналізу діяльності платників акцизного податку, з метою визначення можливих схем ухилення від оподаткування.
 За результатами роботи підготовка аналітичних матеріалів керівництву ГУ ДФС, ДФС 

Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів 
Протягом 
півріччя 
У першому півріччі 2019 року здійснено контроль за правомірністю користування пільгами 4 підприємствами первинного виноробства, які здійснювали реалізацію виноматеріалів підприємствам вторинного виноробства без сплати акцизного податку. 
Проведено порівняльний аналіз обсягів реалізації, задекларованих у Деклараціях акцизного податку та обсягів реалізації підакцизної продукції зі складів готової продукції суб’єктів господарювання. Звітну інформацію направлено до ДФС листами від 24.01.2019 №382/8/14-29-40-05-09, від 25.02.2019 №947/8/14-29-40-05-06, від 23.03.2019 №1431/8/14-29-40-05-06, від 24.04.2019 №2076/8/14-29-40-05-06, від 24.05.2019 №2600/8/14-29-40-05-09, від 25.06.2019 №3165/814-29-40-05-09.
За результатами проведеного аналізу діяльності платників акцизного податку та суб’єктів господарювання, які придбавали підакцизні товари, до управління аудиту ГУ ДФС надано 70 службових записок, з метою використання у ході проведення документальних перевірок. 
Фахівцями управління прийнято участь у проведенні 4 документальних перевірках, донараховано 17,1 тис. грн. акцизного податку та штрафних (фінансових) санкцій
3.2.
Вжиття заходів із залучення до оподаткування платників з роздрібного продажу підакцизних товарів, які мінімізують податкові зобов’язання та/або звітують про відсутність діяльності з роздрібного продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів або взагалі не звітують, за наявності діючої або призупиненої ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів 

Протягом 
півріччя
Постійно здійснювався аналіз обсягів виручки (з ПДВ) з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – платниками акцизного податку – юридичними особами.
За встановленими фактами мінімізації податкових зобов’язань проведено 96 співбесід з керівниками підприємств – платників акцизного податку – юридичних осіб.
Застосовано штрафні (фінансові) санкції за неподання податкової звітності з акцизного податку на загальну суму 130,7 тис. гривень
3.3.
Забезпечення контролю за обліком, зберіганням та використанням марок акцизного податку, отриманих підприємствами-виробниками
Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів 
Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року суб’єктам господарювання видано 11947160 марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв
3.4.
Видача, призупинення, анулювання ліцензій на право діяльності суб'єктів господарювання з роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами
Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів 
Протягом 
півріччя 
У першому півріччі 2019 року суб’єктам господарювання видано 3313 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, призупинено дію 151 ліцензії, анульовано 475 ліцензій

3.5.
Формування та ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Видача довідок про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру роздрібних партій алкогольних напоїв і тютюнових виробів
Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів
Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року суб’єктам господарювання видано 3 довідки про внесення місць зберігання до Єдиного державного реєстру роздрібних партій алкогольних напоїв і тютюнових виробів

3.6.
Організація роботи представників ГУ ДФС на акцизних складах підприємств, що виробляють лікеро-горілчані вироби, та податкових постах на підприємствах, які отримують спирт за нульовою ставкою акцизного податку
Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів
Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року представниками управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС на 2 податкових постах прийнято 2500 дал безводного спирту для виробництва алкогольних напоїв та 5500 дал безводного спирту для виробництва виноградних матеріалів
3.7.
Забезпечення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання, які провадять оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, вимог чинного законодавства щодо:
максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів;
маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів; 
     мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на алкогольні напої
Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів 
Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року встановлено 26 фактів торгівлі алкогольними напоями за цінами нижчими від встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на такі напої. Застосовано фінансових санкцій на загальну суму 274,9 тис. гривень.
Встановлено 5 фактів торгівлі тютюновими виробами за цінами, вищими від максимальних роздрібних цін. Застосовано фінансових санкцій на загальну суму 65,1 тис. гривень.
Встановлено 11 фактів зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів без наявності марок акцизного податку. Застосовано фінансових санкцій на загальну суму 187 тис. гривень

3.8.
Забезпечення функціонування системи електронного адміністрування реалізації пального
Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів
Протягом 
півріччя
Проведено роботу щодо відпрацювання суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність на ринку пального та не зареєструвались платниками акцизного податку з реалізації пального. Проведено порівняльний аналіз баз даних ЄРПН та СЕАРП щодо реалізації підакцизного пального. 
Надходження акцизного податку з реалізації пального до державного бюджету (за кодом платежу 14021900) забезпечено у сумі 224,4 тис. гривень
3.9.
Контроль за дотриманням суб’єктами господарювання вимог чинного законодавства у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального

Управління аудиту,
управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів 
Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року управлінням контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС проведено 113 перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв і тютюнових виробів. За результатами перевірок застосовано фінансових санкцій на суму 4778,16 тис. грн., до бюджету надійшло 1357,7 тис. гривень.
Управлінням аудиту ГУ ДФС проведено 29 фактичних перевірок суб’єктів господарювання з питання дотримання вимог чинного законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв і тютюнових виробів, нафтопродуктів та пального, за результатами яких донараховано 2860 тис. гривень

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.
Проведення оперативно-розшукової діяльності з виявлення та припинення фактів протиправної діяльності у сфері оподаткування. Вжиття заходів щодо відшкодування нанесених державі збитків, у результаті незаконних операцій суб’єктів господарювання та їх контрагентів
Оперативне управління
Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року оперативним управлінням ГУ ДФС забезпечено надходження коштів до державного бюджету у сумі 21006,2 тис. грн., у тому числі:
відшкодування збитків за кримінальними провадженнями – 11821 тис. грн.;
додаткові митні платежі – 9185,2 тис. гривень
4.2.
Проведення заходів щодо виявлення та припинення діяльності «конвертаційних центрів», суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, відпрацювання суб’єктів господарювання реального сектору економіки, які користувалися послугами «конвертаційних центрів»

Оперативне управління
Протягом 
півріччя
За результатами відпрацювання суб’єктів господарювання – «вигодонабувачів», встановлених у 2018 році, стягнуто до бюджету 757 тис. гривень. 
До бази АІС «СФП» внесено 20 суб’єктів господарювання з ознаками «фіктивності». 
Ініційовано проведення 20 перевірок суб’єктів господарювання – «вигодонабувачів». Проведено 4 перевірки, донараховано та стягнуто до бюджету 1045 тис. гривень 
4.3.
Забезпечення виявлення та вилучення з незаконного обігу фальсифікованих алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пально-мастильних матеріалів. Викриття незаконного виробництва та обігу підакцизних товарів, перекриття каналів їх контрабандного постачання на територію України та протидія незаконному переміщенню товарно-матеріальних цінностей через державних кордон України
Оперативне управління
Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року вилучено з незаконного обігу підакцизних товарів на суму 44,37 млн. грн., у тому числі:
лікеро-горілчані вироби – 0,95 млн. грн.;
спирту – 3,98 млн. грн.;
тютюнові вироби – 13,25 млн. грн.;
пально-мастильні матеріали – 22,24 млн. грн.;
транспортні засоби – 1,95 млн. гривень. 
Припинено діяльність 3 «підпільних» цехів з виробництва підакцизних товарів, вилучено сировини та незаконно виготовленої продукції на загальну суму 6,46 млн. гривень. 
У ЄРДР зареєстровано 10 кримінальних проваджень, у тому числі:
1 – за ч.1 ст.199 ККУ;
7 – за ч.1 ст.204 ККУ;
1 – за ч.2 ст.204 ККУ;
1 – за ч.1, ч.2 ст.204 ККУ.
За результатами досудового слідства 6 кримінальних проваджень закінчено та направлено до суду з обвинувальним актом
4.4.
Вжиття заходів, спрямованих на виявлення кримінальних та інших правопорушень у сфері оподаткування, митній та бюджетній сферах. Встановлення місцезнаходження платників податків. 
Вжиття заходів щодо відшкодування завданих державі збитків по кримінальних провадженнях 
Оперативне управління,
слідче управління фінансових розслідувань
Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року за матеріалами оперативного управління ГУ ДФС до ЄРДР внесено 34 відомості про вчинення суб’єктами господарювання кримінальних правопорушень, з яких 11 за ознаками тяжких та особливо тяжких злочинів.
У ході досудового розслідування по 10 кримінальним провадженням оголошено 13 підозр винним особам, які направлено до суду. 
У ході оперативного супроводження кримінальних проваджень, з метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків застосовано арешти на майно суб’єктів господарювання на загальну суму 167 млн. грн. (підакцизні товари, обладнання, майно, грошові кошти). 
Відшкодовано збитків у кримінальних провадженнях на загальну 12,51 млн. грн., у тому числі за закінченими кримінальними провадженнями на загальну суму 11,82 млн. гривень.
Упереджено 2 факти спроби заволодіння бюджетними коштами у вигляді отримання відшкодування ПДВ на суму 4812,4 тис. гривень.
За результатами досудового розслідування за фактом ухилення від сплати податків службовими особами 3 суб’єктів господарювання до державного бюджету відшкодовано 8,48 млн. гривень

4.5.
Проведення оперативно-розшукових заходів з виявлення та руйнування схем ухилення від оподаткування та мінімізації податкових зобов’язань з ПДВ. Упередження штучного формування суб’єктами господарювання податкового кредиту, мінімізації податкових зобов’язань з ПДВ

Оперативне управління
Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року за матеріалами оперативного управління ГУ ДФС зареєстровано 3 кримінальні провадження, у тому числі 1 – за ч.3 ст.212 ККУ (ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах).
Загальна сума встановлених збитків за даними кримінальними провадженнями склала 7487 тис. гривень. Погашено збитків за виявленими фактами ухилення від сплати ПДВ у сумі 1923 тис. гривень
4.6.
Проведення комплексу заходів, спрямованих на виявлення та протидію кримінальним та іншим правопорушенням, пов’язаним з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, розкраданням державних коштів при проведенні тендерних закупівель, а також іншим незаконним фінансовим операціям

Оперативне управління, сектор боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року виявлено 6 фактів протиправного використання бюджетних коштів за ч.3, 4, 5 ст.191 ККУ та 1 факт легалізації (відмивання) нерухомого майна, одержаного внаслідок вчинення протиправного діяння, за ч.1 ст.209 ККУ. 
Відшкодовано до бюджету 1992 тис. гривень. 
За результатами перевірки, проведеної у 2018 році, надійшло до бюджету у першому  півріччі 2019 року 1269 тис. гривень.
У першому півріччі 2019 року сектором боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС взято участь у 1 плановій перевірці суб’єкта господарювання з питань дотримання вимог чинного законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. За результатами перевірки донараховано до бюджету податку на додану вартість у сумі 253,2 тис. гривень.
Складено та направлено до правоохоронних органів 12 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень у сфері державних закупівель. 
До ЄРДР внесено 4 кримінальних проваджень, пов’язаних з розкраданням державних коштів при проведенні тендерних закупівель. Загальна сума встановлених збитків складає 4,72 млн. гривень.
4.7.
Забезпечення проведення комплексу заходів з протидії контрабанді товарів, порушенню митних правил на митній території України, незаконному ввезенню товарів в Україну та їх подальшому обігу на внутрішньому ринку 
Оперативне управління,
сектор боротьби 
з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року за матеріалами оперативного управління ГУ ДФС, у межах проведення операції «Рубіж», зареєстровано 11 кримінальних проваджень. 
За результатами проведеної роботи забезпечено надходження коштів до бюджету у сумі 10,42 млн. грн., у тому числі:
відшкодовано збитків за кримінальними провадженнями – 1,2 млн. грн.; 
стягнуто штрафних санкцій за порушення митних правил – 0,02 млн. грн.;
забезпечено додаткові митні платежі (за рахунок збільшення митної вартості імпортованих товарів) – 9,2 млн. гривень.
У першому півріччі 2019 року сектором боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС, у межах проведення операції «Рубіж», проведено аналітичні дослідження 4 суб’єктів господарювання, висновки по яких передано до правоохоронних органів.
До ЄРДР внесено 3 кримінальних проваджень, загальна сума встановлених збитків складає 3,45 млн. гривень
4.8.
Забезпечення досудового розслідування кримінальних правопорушень, підслідних слідчим підрозділам фінансових розслідувань, забезпечення відшкодування завданих злочинами збитків
Слідче управління фінансових розслідувань
Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року закінчено досудове розслідування у 19 кримінальних провадженнях, у тому числі: 
7 кримінальних проваджень направлено до суду з обвинувальним актом (ст.204 ККУ); 
4 кримінальних провадження направлено до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності (1 – ст.205 ККУ, 3 – ст.212.1 ККУ); 
8 кримінальних проваджень закрито, у зв’язку з відсутністю складу кримінального правопорушення



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

5.1.
Впровадження нових та вдосконалення наявних електронних сервісів обслуговування платників податків 
Управління обслуговування платників, 
відокремлені підрозділи
Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року з питань впровадження нових та вдосконалення наявних електронних сервісів  обслуговування платників податків до відокремлених підрозділів ГУ ДФС направлено 14 листів
5.2.
Популяризація серед платників податків сервісів ДФС 
Відділ комунікацій
Протягом 
півріччя
У ЗМІ оприлюднено 341 матеріал щодо популяризації сервісів ДФС.
Роботу сервісів ДФС обговорено на 4 сеансах телефонного зв’язку «гаряча лінія»
5.3.
Здійснення контролю за діяльністю Центрів обслуговування платників з питань організації роботи та якості надання адміністративних послуг
Управління обслуговування платників, відокремлені підрозділи
Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року забезпечено оновлення та актуалізацію інформації, розміщеної на стендах у центрах обслуговування платників (далі – ЦОП) та суб-сайті ГУ ДФС, з питань інформування платників податків щодо змін у податковому законодавстві.
З метою забезпечення якісного обслуговування платників проведено моніторинг роботи ЦОП шляхом перегляду камер відеоспостереження, розміщених у ЦОП. До відокремлених підрозділів ГУ ДФС направлено 6 листів з питань організації роботи ЦОП та якості надання адміністративних послуг. 
Проведено 7 тематичних перевірок щодо стану організації роботи ЦОП та надання адміністративних послуг. За результатами перевірок керівникам відокремлених підрозділів ГУ ДФС надано доручення щодо усунення виявлених недоліків у роботі
5.4.
Організація та проведення особистих прийомів громадян керівним складом ГУ ДФС. Забезпечення доведення структурним підрозділам ГУ ДФС доручень, наданих керівництвом ГУ ДФС під час особистих прийомів громадян 
Управління  обслуговування платників 
Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року керівним складом ГУ ДФС проведено 6 особистих прийомів громадян. Під час проведення особистих прийомів доручень не надавалось
5.5.
Організація роботи та забезпечення реєстрації, перереєстрації, анулювання реєстрації платників ПДВ, що перебувають на обліку в ГУ ДФС

Управління  обслуговування платників,
відокремлені підрозділи
Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року зареєстровано платниками ПДВ 1084 юридичних осіб та 80 фізичних осіб-підприємців. Анульовано реєстрацію платника ПДВ 645 суб’єктам господарювання

5.6.
Організація роботи та здійснення контролю за забезпеченням реєстрації та обліку реєстраторів розрахункових операцій, книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок

Управління  обслуговування платників,
відокремлені підрозділи

Протягом 
півріччя
З метою забезпечення належної організації роботи та здійснення контролю за реєстрацією та обліком реєстраторів розрахункових операцій, книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок, до відокремлених підрозділів ГУ ДФС направлено 12 листів з наданням нормативних документів, рекомендацій та завдань щодо усунення виявлених недоліків у роботі

5.7.
Забезпечення кваліфікованого та своєчасного розгляду звернень громадян відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» 
Управління  обслуговування платників,
структурні підрозділи,
відокремлені підрозділи



Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року до ГУ ДФС надійшло 129 письмових звернень від громадян.
У зверненнях громадяни порушували питання щодо: 
ухилення від сплати податків – 60 разів;
контрольно-перевірочної роботи – 11 разів;
реєстрації та обліку платників податків – 10 разів;
ЄСВ – 9 разів;
податку на доходи фізичних осіб – 7 разів та інше.
Усі звернення розглянуто без порушення визначених законодавством термінів. Заявникам надано ґрунтовні відповіді

5.8.
Забезпечення якісного та своєчасного розгляду інформації, яка надійшла від платників податків на сервіс «Пульс»
Управління  обслуговування платників 

Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року від платників податків Миколаївської області надійшло 45 звернень на сервіс «Пульс». На всі звернення надано ґрунтовні відповіді, без порушення термінів
5.9.
Забезпечення кваліфікованого та своєчасного розгляду запитів, звернень юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які надходять від державної установи «Урядовий контактний центр» 

Структурні підрозділи
Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року ГУ ДФС підготовлено та направлено 4 відповіді на звернення платників, що надійшли до державної установи «Урядовий контактний центр» 

5.10.
Здійснення аналізу стану розгляду звернень громадян, надання відповідної аналітичної інформації органам державної влади, підготовка інформаційних матеріалів для розміщення на суб-сайті ГУ ДФС 
Управління  обслуговування платників 
Протягом 
півріччя
На суб-сайті ГУ ДФС та на Єдиному державному                 веб-порталі відкритих даних розміщено 6 матеріалів щодо розгляду ГУ ДФС звернень громадян. Керівництву ГУ ДФС надано відповідні аналітичні матеріали

5.11.
Забезпечення своєчасного розгляду та надання відповідей на запити відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Управління  обслуговування платників 

Протягом 
півріччя
Забезпечено своєчасний розгляд та надання відповідей на 37 запитів на публічну інформацію.
Інформацію щодо розгляду запитів на публічну інформацію розміщено на суб-сайті ГУ ДФС та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних
5.12.
Забезпечення достовірності та повноти обліку платників податків та єдиного внеску, суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням 

Управління  обслуговування платників,
відокремлені підрозділи

Протягом 
півріччя
З метою забезпечення належної організації роботи щодо  достовірності та повноти обліку платників податків та єдиного внеску, об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням, до відокремлених підрозділів ГУ ДФС направлено 16 листів з методичними рекомендаціями та завданнями щодо усунення виявлених недоліків
5.13.
Організація та проведення за участі керівництва ГУ ДФС „круглих столів”, тематичних зустрічей з підприємствами, організаціями, установами, у тому числі громадськими організаціями щодо актуальних питань оподаткування, діяльності ГУ ДФС
Відділ комунікацій,
структурні підрозділи,
відокремлені підрозділи
Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року проведено 15 зустрічей з представниками бізнесу та громадськості щодо актуальних питань оподаткування та діяльності ГУ ДФС

5.14.
Проведення за участі керівництва ГУ ДФС прес-конференцій, брифінгів та інших публічних заходів з актуальних питань діяльності ГУ ДФС, у тому числі сеансів телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо особливостей застосування положень Податкового кодексу України
Відділ комунікацій,
відокремлені підрозділи
Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року проведено 2 прес-конференції, 2 брифінги, 6 інших публічних заходів з актуальних питань діяльності ГУ ДФС, 18 сеансів телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо особливостей застосування положень ПКУ

5.15.
Обговорення з представниками бізнесу та громадськості проблемних питань оподаткування та необхідності внесення змін до законодавчих та інших нормативно-правових актів
Відділ комунікацій,
структурні підрозділи,
відокремлені підрозділи
Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року проведено 2 зустрічі з представниками бізнесу та громадськості з обговорення проблемних питань оподаткування
5.16.
Забезпечення співпраці з інститутами громадянського суспільства, представниками бізнес-спільноти, сприяння участі громадськості у реалізації державної політики за напрямами діяльності ДФС
Структурні підрозділи,
відокремлені підрозділи
Протягом 
півріччя
З метою забезпечення співпраці з інститутами громадянського суспільства, представниками бізнес-спільноти, сприяння участі громадськості у реалізації державної політики за напрямами діяльності ДФС проведено 2 засідання Громадської ради при ГУ ДФС

5.17.
Забезпечення висвітлення в ЗМІ інформації щодо діяльності ГУ ДФС  
Відділ комунікацій
Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року у ЗМІ оприлюднено 4188 матеріалів щодо діяльності ГУ ДФС
5.18.
Забезпечення інформування платників податків через суб-сайт ГУ ДФС та ЗМІ щодо застосування положень податкового законодавства та інших нормативно-правових актів 
Відділ комунікацій,
відокремлені підрозділи
Протягом 
півріччя
На суб-сайті ГУ ДФС розміщено 331 консультаційно-роз’яснювальний матеріал, у ЗМІ оприлюднено 2443 матеріалів щодо застосування положень чинного податкового законодавства та інших нормативно-правових актів
5.19.
Інформування платників податків щодо процедури безоплатної видачі сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису для подання електронної звітності

Відділ комунікацій,
відокремлені підрозділи
Протягом 
півріччя
З метою забезпечення ефективного інформування платників податків про процедуру безоплатної видачі сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису для подання електронної звітності, на суб-сайті ГУ ДФС та у ЗМІ розміщено 22 інформаційні матеріали 
5.20.
Підготовка та розповсюдження друкованої продукції для платників податків з питань застосування основних положень Податкового та Митного кодексів України
Відділ комунікацій,
відокремлені підрозділи
Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року розповсюджено 25 видів друкованої продукції загальним накладом 1950 примірників
5.21.
Організація роз'яснювальної роботи через суб-сайт ГУ ДФС та ЗМІ з платниками податків, школярами та студентами щодо застосування норм податкового законодавства, інших нормативно-правових актів з питань оподаткування та переваг добровільної сплати податків
Відділ комунікацій
Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року у ЗМІ оприлюднено 2443 матеріали з питань податкового, митного законодавства та єдиного внеску, у тому числі:
у друкованих виданнях – 18;
на телебаченні – 25;
на радіо – 38;
у мережі Інтернет – 1582;
на суб-сайті ГУ ДФС – 780. 
Проведено 2 заходи з майбутніми платниками податків
5.22.
Надання консультацій платникам податків відповідно до Податкового та Митного кодексів України 
Структурні підрозділи,
відокремлені підрозділи
Протягом 
Півріччя

У першому півріччі 2019 року надано 156 консультацій платникам податків відповідно до Податкового та Митного кодексів України, на суб-сайті ГУ ДФС розміщено 33 консультаційно-роз’яснювальних матеріали


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 участі керівництва ГУ ДФС у засіданнях:
комісій Миколаївської обласної державної адміністрації з питань відновлення платоспроможності підприємств та з питань вилучення та реалізації вантажів, що знаходяться понад установлені терміни в морських торговельних портах;
територіальної комісії Миколаївської обласної державної адміністрації з питань погашення заборгованості підприємств – боржників, контролю за проведенням взаєморозрахунків з погашення податкового боргу
Управління погашення  боргу
Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року управління погашення боргу ГУ ДФС приймало участі у засіданнях територіальної комісії Миколаївської обласної державної адміністрації з питань погашення заборгованості підприємств – боржників, контролю за проведенням взаєморозрахунків з погашення податкового боргу
6.2.
Вжиття спільних заходів з органами місцевого самоврядування Миколаївської області щодо проведення індивідуальної роботи з керівниками підприємств, установ, організацій усіх форм власності, спрямованої на погашення заборгованості з виплати заробітної плати, підвищення рівня виплати заробітної плати, сплати належних сум податку на доходи фізичних осіб

Управління податків і зборів з фізичних осіб,
відокремлені підрозділи

Протягом 
півріччя
На комісіях при райдержадміністраціях та самостійно фахівцями управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС заслухано керівників 1065 суб’єктів господарювання, з яких підвищили розмір заробітної плати працівникам 988 суб’єктів господарювання, додатково забезпечено до бюджетів усіх рівнів 0,7 млн. грн. податку на доходи з фізичних осіб.
Заслухано 675 фізичних осіб-підприємців, з яких підвищили розмір заробітної плати 626 суб’єктів господарювання, додатково забезпечено до бюджетів усіх рівнів 0,5 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб


6.3.
Забезпечення інформаційного обміну ГУ ДФС з територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, державними органами відповідно до угод та протоколів про інформаційну взаємодію
Структурні підрозділи,
відокремлені підрозділи

Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року до Департаменту фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації направлено 24 листа ГУ ДФС щодо:
розрахунку прогнозних надходжень до місцевих бюджетів на наступний бюджетний рік;
вжиття заходів з наповнення місцевих бюджетів Миколаївської області та виконання розписів доходів, затверджених місцевими радами та об’єднаними територіальними громадами;
інформації з нарахувань, надходжень податкового боргу та надміру сплачених сум податків і зборів (обов’язкових платежів) у розрізі адміністративно-територіальних одиниць та у розрізі об’єднаних територіальних громад;
інформації про суми отриманих податкових пільг та інші податкові пільги.
До Департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної державної адміністрації направлено 28 листів ГУ ДФС щодо забезпечення надходжень до бюджетів усіх рівнів, діяльності суб’єктів підприємницької діяльності щодо сплати єдиного податку, надходження податків і зборів від окремої групи підприємств, у рамках виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва Миколаївської області на 2019-2020 роки, моніторингу та оцінки соціально-економічного розвитку міст та районів, у рамках виконання Програми соціально-економічного розвитку Миколаївської області та інших заходів.
До Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації направлено 2 листа ГУ ДФС щодо фактичних надходжень екологічного податку до бюджетів усіх рівнів у розрізі адміністративних одиниць.
До Управління Служби безпеки України в Миколаївській області направлено 6 листів ГУ ДФС щодо надходження податків і зборів до державного та місцевих бюджетів, податкового боргу в цілому, та по 10-ти найбільших боржниках, заявлених та відшкодованих сум ПДВ та надходжень у розрізі суб’єктів господарювання за визначеним переліком.
До Управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Миколаївської обласної державної адміністрації направлено 2 листа ГУ ДФС щодо виконання заходів обласної Програми підтримки засобів масової інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на 2017-2021 роки.
За результатами проведених ГУ ДФС 42 фактичних перевірок фізичних осіб – підприємців, до Управління Держпраці у Миколаївській області направлено 11 матеріалів, з метою використання при проведенні перевірок дотримання чинного законодавства про працю. 
Надано 854 відповіді на запити від центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інших органів

6.4.
Вжиття заходів щодо залучення орендарів земель державної та комунальної власності до сплати орендної плати за землю відповідно до переліків наданих органами виконавчої влади та місцевого самоврядування 
Управління податків і зборів з юридичних осіб
Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року забезпечено контроль за отриманням переліків договорів оренди від державних органів та органів місцевого самоврядування. Отримані переліки договорів оренди направлено 8 листами ГУ ДФС до відокремлених підрозділів ГУ ДФС, з метою вжиття заходів щодо залучення орендарів земель державної та комунальної власності до сплати орендної плати за землю 

6.5.
Забезпечення взаємодії з органами державної влади та органами місцевого самоврядування  щодо наявних проблемних питань стосовно адміністрування місцевих податків і зборів, зокрема, використання суб’єктами господарювання  землі без правовстановлюючих документів

Управління податків і зборів з юридичних осіб
Протягом 
півріччя
З метою посилення контролю за правомірністю використання земельних ділянок та своєчасністю переоформлення прав у зв’язку із зміною користувача, організовано роботу відокремлених підрозділів ГУ ДФС щодо активізації співпраці з органами місцевого самоврядування (лист ГУ ДФС від 01.04.2019 №591/14-29-12-03-10).
У першому півріччі 2019 року, з метою реалізації наданих органам місцевого самоврядування повноважень щодо контролю за своєчасністю та повнотою оформлення, а також документальної фіксації у відповідних реєстрах майнових прав власності на земельні ділянки, особливо у випадках переходу права власності на об’єкти нерухомості, що розташовані на землях комунальної власності, ГУ ДФС направлено листи 77 розпорядникам земельних ділянок стосовно 456 суб`єктів господарювання, які декларують податкові зобов`язання з плати за землю та не мають правовстановлюючих документів.
За результатами вжитих заходів 2 суб`єктами господарювання оформлено право користування землею,  укладено 1 договір оренди землі, сума орендної плати за рік складає 6,5 тис. гривень
6.6.
Забезпечення взаємодії з управлінням екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації, сектором Державного агентства водних ресурсів України у Миколаївській області щодо отримання інформації стосовно суб’єктів господарювання, яким надано дозволи на спецводокористування, викиди та розміщення відходів

Управління податків і зборів з юридичних осіб
Протягом 
півріччя
Забезпечено контроль за отриманням, у строки, визначені ПКУ, інформації від:
сектору у Миколаївській області Державного агентства водних ресурсів України, листами від 02.01.2019 №01/мл/2019, від 05.04.2019 №106/мл/21-19;
управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації стосовно суб’єктів господарювання, яким надано дозволи на викиди та розміщення відходів листом від 24.04.2019 №05/230.
Забезпечено контроль за повною відпрацювання зазначеної інформації шляхом звірки з даними ІС «Податковий блок» та поданої податкової звітності за ІV квартал 2018 року та І квартал 2019 року. 
6.7.
Направлення до ДФС пропозицій щодо ініціювання перед Державною службою геології та надр України питання про призупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами надрокористувачів, які протягом шести місяців не сплачували або сплачували не у повному обсязі платежі за користування надрами

Управління податків і зборів з юридичних осіб
Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року ГУ ДФС підготовлено та направлено до ДФС листи від 05.03.2019 №1143/8/14-29-12-03-22, від 05.06.2019 №2794/8/14-29-12-03-22 щодо ініціювання перед Державною службою геології та надр України питання про призупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами надрокористувачів, які протягом шести місяців не сплачували або сплачували не у повному обсязі платежі за користування надрами


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 на друге півріччя 2018 року та 2018 рік, направлення їх до ДФС у встановленому порядку

Управління організації роботи,
структурні підрозділи,
відокремлені підрозділи
Січень 

Підготовлено та направлено до ДФС звіти про виконання плану роботи ГУ ДФС на друге півріччя 2018 року та 2018 рік листом ГУ ДФС від 30.01.2019 №485/8/14-29-01-01-15 «Про надання звітів про виконання плану роботи ГУ ДФС у Миколаївській області на друге півріччя 2018 року та 2018 рік»
7.2.
Формування та направлення до ДФС на затвердження у встановленому порядку плану роботи ГУ ДФС на друге півріччя 2019 року


Управління організації роботи, 
структурні підрозділи,
відокремлені підрозділи
Червень

Підготовлено та направлено до ДФС для затвердження у встановленому порядку план роботи ГУ ДФС на друге півріччя 2019 року листом ГУ ДФС від 03.06.2019 №2748/8/14-29-01-01-15 «Про надання плану роботи ГУ ДФС у Миколаївській області на друге півріччя 2019 року»
7.3.
Надання пропозицій керівництву ГУ ДФС щодо змін до організаційної структури та штатного розпису ГУ ДФС. Направлення їх до ДФС на затвердження у встановленому порядку 

Управління організації роботи, 
управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року переліки змін до організаційної структури та штатного розпису ГУ ДФС на затвердження до ДФС не направлялись
7.4.
Підготовка та затвердження у встановленому порядку плану роботи колегії ГУ ДФС на друге півріччя 2019 року
Управління організації роботи,
структурні підрозділи 
Червень


Підготовлено та затверджено у встановленому порядку план роботи колегії ГУ ДФС на друге півріччя 2019 року
7.5.
Організаційне забезпечення проведення засідань колегії ГУ ДФС, апаратних нарад ГУ ДФС, нарад за участю керівництва ГУ ДФС, складання протоколів та підготовка проектів відповідних розпорядчих документів ГУ ДФС. Здійснення контролю за виконанням  відповідних розпорядчих документів
Управління організації роботи,
структурні підрозділи 
Протягом 
півріччя  
У першому півріччі 2019 року забезпечено проведення 18 апаратних нарад ГУ ДФС та 17  нарад за участі керівництва ГУ ДФС, ведення протоколів нарад, видання відповідних розпорядчих документів ГУ ДФС та здійснення контролю за їх виконанням.
Засідання колегії ГУ ДФС не проводилось
7.6.
Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів для участі керівництва ГУ ДФС у спільних нарадах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування Миколаївської області
Управління організації роботи, 
структурні підрозділи 
Протягом 
півріччя
Керівництву ГУ ДФС щотижнево надавались інформаційно-аналітичні матеріали для участі у нарадах Миколаївської обласної державної адміністрації
7.7.
Здійснення системного автоматизованого та дистанційного контролю за виконанням контрольних завдань, визначених дорученнями органів вищого рівня, завдань до іншої вхідної кореспонденції, зверненнями та запитами народних депутатів України, дорученнями керівництва ДФС до іншої вхідної кореспонденції та власними рішеннями ГУ ДФС 

Управління організації роботи,
відокремлені підрозділи
Протягом 
півріччя
За допомогою АІС «Управління документами» щоденно здійснювався системний автоматизований контроль за виконанням доручень органів вищого рівня, завдань до іншої вхідної кореспонденції, доручень керівництва ДФС до іншої вхідної кореспонденції та власними рішеннями ГУ ДФС
7.8.
Здійснення оцінки рівня виконавської дисципліни в ГУ ДФС 
Управління організації роботи,
відокремлені підрозділи
Протягом 
півріччя
Забезпечено проведення аналізу рівня виконавської дисципліни в ГУ ДФС відповідно до наказів ГУ ДФС від 13.05.2015 №153 «Про затвердження Положення про здійснення системного автоматизованого контролю за виконанням контрольних доручень ГУ ДФС у Миколаївській області» та від 10.05.2019 №1034 «Про затвердження Положення про здійснення системного автоматизованого контролю за виконанням контрольних доручень та моніторингу за станом виконання управлінських рішень у ГУ ДФС у Миколаївській області»

7.9.
Підготовка та надання керівництву ГУ ДФС аналітичної інформації про стан виконання доручень, наданих на апаратних нарадах
Управління організації роботи
Протягом 
півріччя
Забезпечено надання керівництву ГУ ДФС аналітичної інформації про стан виконання доручень, наданих на апаратних нарадах

7.10.
Забезпечення контролю за своєчасним та якісним розглядом запитів та звернень  депутатів, запитів на публічну інформацію, підготовкою та наданням відповідей
Управління організації роботи
Протягом 
півріччя
Забезпечено аналіз звітної інформації структурних підрозділів ГУ ДФС щодо розгляду запитів та звернень депутатів, запитів на публічну інформацію

7.11.
Проведення перевірок з окремих питань (крім перевірок питань щодо вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства) структурних підрозділів ГУ ДФС та управлінь, утворених на правах відокремлених підрозділів ГУ ДФС, за дорученням начальника ГУ ДФС
Управління організації роботи
Протягом 
півріччя 
У першому півріччі 2019 року проведено 8 позапланових тематичних перевірок структурних підрозділів ГУ ДФС з питань виконання вимог розпорядчих документів ДФС та ГУ ДФС щодо виявлення додаткових резервів наповнення бюджету, доручень керівництва ГУ ДФС щодо організації роботи окремих структурних підрозділів ГУ ДФС.
За результатами проведених позапланових тематичних перевірок начальнику ГУ ДФС надано відповідні доповідні записки 

7.12.
Участь у проведенні службових розслідувань стосовно посадових осіб, посади яких належать до номенклатури ГУ ДФС 
Управління організації роботи
Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року фахівці сектору внутрішнього моніторингу управління організації роботи ГУ ДФС не приймали участі у проведенні службових розслідувань стосовно посадових осіб, посади яких належать до номенклатури ГУ ДФС

7.13.
Розгляд у межах компетенції звернень (заяв, скарг, пропозицій), у т.ч. повторних, центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, судової гілки влади, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, платників податків та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, установ, організацій усіх форм власності, об'єднань громадян, по суті поставлених питань, у т.ч. на правомірність дій посадових осіб ГУ ДФС
Управління організації роботи
Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року проведено 6 перевірок щодо розгляду скарг з питань правомірності дій посадових осіб ГУ ДФС. За результатами перевірок порушень вимог чинного законодавства у діях посадових осіб ГУ ДФС не встановлено


Розділ 8. Організації правової роботи

8.1.
Забезпечення представництва інтересів ГУ ДФС у судах, органах державної влади, установах, організаціях та на підприємствах усіх форм власності при вирішені спорів та розгляді питань правового характеру
Юридичне управління 
Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року забезпечено супроводження розгляду у судах 1853 справ (з урахуванням справ, які перейшли з минулих років), по яких проведено 2413 судових засідань
8.2.
Ведення позовної роботи, спрямованої на забезпечення надходження платежів до бюджетів та державних цільових фондів
Юридичне управління 
Протягом 
півріччя
За результатами супроводження справ у судах забезпечено надходження коштів до бюджету у сумі 18,5 млн. гривень

8.3.
Супроводження судових спорів інших категорій, відмінних від оскарження податкових повідомлень-рішень 
Юридичне управління 
Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року супроводжено розгляд 464 судових спорів інших категорій, відмінних від оскарження податкових повідомлень-рішень

8.4.
Надання структурним підрозділам ГУ ДФС практичної допомоги та роз’яснень щодо застосування норм податкового законодавства 
Юридичне управління 
Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року постійно надавались роз’яснення щодо застосування норм податкового законодавства на запити структурних підрозділів ГУ ДФС
8.5.
Формування системи постійного вдосконалення супроводу справ у судах шляхом створення бази позитивної судової практики
Юридичне управління
Протягом 
півріччя
Забезпечено формування системи постійного вдосконалення супроводу справ у судах шляхом створення бази позитивної судової практики

8.6.
Перевірка проектів розпорядчих документів ГУ ДФС на відповідність вимогам чинного законодавства. Проведення правової експертизи проектів податкових повідомлень-рішень
Юридичне управління

Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року забезпечено перевірку 20204 розпорядчих документів ГУ ДФС на відповідність вимогам чинного законодавства та проведено правову експертизу 6130 проектів податкових повідомлень-рішень

8.7.
Розгляд скарг (заяв) платників податків на рішення ГУ ДФС 
Юридичне управління
Протягом 
півріччя
Відповідно до вимог Закону України від 21 грудня 2016 року №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» скарги подаються до контролюючого органу вищого рівня.
У першому півріччі 2019 року підготовлено та направлено до ДФС 122 матеріали, необхідні для розгляду скарг платників податків Миколаївської області 
8.8.
Підтримка в актуальному стані інформації щодо позитивного досвіду розгляду справ у судах, яка розміщена в АІС «Суди»
Юридичне управління
Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року інформація щодо позитивного досвіду розгляду справ у судах, яка розміщена в АІС «Суди», підтримувалась в актуальному стані

8.9.
Здійснення правової експертизи проектів податкових повідомлень-рішень з подальшим візуванням або наданням зауважень
Юридичне управління
Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року здійснено правову експертизу 6130 проектів податкових повідомлень-рішень з подальшим візуванням або наданням зауважень

8.10.
Представництво інтересів у судах за матеріалами перевірок, що перебували у супроводженні  фахівців юридичного управління ГУ ДФС, у порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України
Юридичне управління
Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року фахівцями юридичного управління ГУ ДФС супроводжено розгляд 1389 справ (з урахуванням справ, які перейшли з минулих років)
8.11.
Судове супроводження господарських спорів, де стороною є ГУ ДФС
Юридичне управління
Протягом
півріччя
У першому півріччі 2019 року фахівцями юридичного управління ГУ ДФС супроводжено розгляд 73 господарські справи


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

9.1.

Забезпечення виконання комплексу заходів щодо укомплектування структурних підрозділів ГУ ДФС працівниками відповідного фаху та кваліфікації
Управління по роботі з персоналом
Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року забезпечено проведення комплексу заходів щодо укомплектування структурних підрозділів ГУ ДФС працівниками відповідного фаху та кваліфікації. Призначено 31 працівника
9.2.
Вжиття організаційних заходів для професійного зростання та розвитку працівників ГУ ДФС, їх безперервного навчання, підвищення рівня мовної підготовки

Управління по роботі з персоналом,
структурні підрозділи,
відокремлені
підрозділи
Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року постійно вживались організаційні заходи для професійного зростання та розвитку працівників ГУ ДФС, їх безперервного навчання, підвищення рівня мовної підготовки

9.3.
Проведення професійних навчань працівників ГУ ДФС з питань підвищення професійного рівня, вивчення законодавчих, інструктивних та методичних матеріалів ДФС, ГУ ДФС, інших документів з питань основної діяльності


Управління по роботі з персоналом,
структурні підрозділи,
відокремлені
підрозділи
Протягом 
півріччя
Забезпечено проведення 18 професійних навчань у структурних підрозділах ГУ ДФС з питань вивчення законодавчих, інструктивних, методичних матеріалів ДФС, ГУ ДФС та інших документів з питань основної діяльності

9.4.
Здійснення організаційних заходів щодо своєчасного подання державними службовцями декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік
Управління по роботі з персоналом
Протягом 
півріччя
При призначенні на посади в ГУ ДФС забезпечено подання державними службовцями декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік
9.5.
Організація роботи щодо підвищення кваліфікації працівників ГУ ДФС у закладах післядипломної освіти
Управління по роботі з персоналом
Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року забезпечено підвищення кваліфікації у закладах післядипломної освіти 53 працівниками ГУ ДФС
9.6.
Проведення комплексу профілактичних та роз’яснювальних заходів, спрямованих на запобігання і протидію корупції, контроль за їх реалізацією

Відділ з питань  запобігання та виявлення корупції
Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року на 17 апаратних нарадах ГУ ДФС розглянуто питання щодо дотримання  антикорупційного законодавства та Правил етичної поведінки в органах ДФС. З працівниками структурних підрозділів та відокремлених підрозділів ГУ ДФС проведено професійні навчання щодо дотримання антикорупційного законодавства та Правил етичної поведінки. У ході проведення професійних навчань розглядалась інформація Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - НАЗК) стосовно порушень антикорупційного законодавства, виявлених НАЗК. 
З метою попередження можливих корупційних проявів серед працівників ГУ ДФС, які здійснюють контрольно-перевірочну роботу, запроваджено проведення обов’язкового інструктажу з питань дотримання антикорупційного законодавства та Правил етичної поведінки в органах ДФС. У першому півріччі 2019 року проведено 1374 інструктажів. 
У першому півріччі 2019 року проведено нараду з питань дотримання антикорупційного законодавства з працівниками ГУ ДФС, задіяних у проведенні операції "Курорт-2019"
9.7.
Організація роботи щодо здійснення контролю за виконанням правил поведінки посадових осіб ГУ ДФС (у частині виявлення корупційних та інших правопорушень у сфері службової діяльності, усунення причин та умов, що їм сприяли)



Відділ з питань запобігання та виявлення корупції
Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року ініційовано дисциплінарні провадження у відношенні 5 працівників ГУ ДФС. Притягнуто до дисциплінарної відповідальності та оголошено догани 3 працівникам ГУ ДФС. 
За результатами перевірок достовірності відомостей, зазначених у деклараціях суб'єктів декларування, до НАЗК направлено 29 повідомлень про можливі порушення вимог антикорупційного законодавства щодо фінансового контролю. 
За матеріалами, направленими ГУ ДФС до НАЗК, складено 10 адміністративних протоколів за правопорушення, пов’язані з корупцією
9.8.
Проведення профілактичних співбесід та роз’яснювальної роботи з кандидатами на вакантні посади ГУ ДФС, з метою недопущення прийняття на роботу осіб з низькими морально – етичними якостями
Відділ з питань запобігання та виявлення корупції
Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року з кандидатами на вакантні посади до ГУ ДФС проведено 75 профілактичних співбесід, з метою недопущення прийняття на роботу осіб з низькими морально-етичними якостями 
9.9.
Надання працівникам ГУ ДФС методичної та консультативної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства
Відділ з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом 
півріччя
Методологічна та консультативна допомога з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства надавалась працівникам ГУ ДФС у ході проведення економічних навчань за участі фахівців відділу з питань запобігання та виявлення корупції.
У першому півріччі 2019 року надано 49 усних консультацій працівникам ГУ ДФС з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства
9.10.
Інформування громадськості про результати роботи щодо запобігання та виявлення корупції в ГУ ДФС шляхом розміщення у ЗМІ повідомлень превентивного та інформаційного характеру
Відділ з питань запобігання та виявлення корупції,
відділ комунікацій
Протягом 
півріччя
У ЗМІ розміщено 7 повідомлень превентивного та інформаційного характеру про результати роботи щодо запобігання та виявлення корупції в ГУ ДФС, проведено 2 сеанси телефонного зв’язку «гаряча лінія»


Розділ 10. Організація фінансової роботи. Матеріально-технічний розвиток

10.1.
Підготовка та направлення до ДФС для затвердження у встановленому порядку змін до кошторису загального та спеціального фондів державного бюджету ГУ ДФС на 2019 рік
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності


Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року листами ГУ ДФС від:
21.02.2019 №897/8/14-29-05-01-01 «Про надання довідки»;
26.04.2019 №2135/8/14-29-05-01-01 «Про надання довідки» та №2136/8/14-29-05-01-01 «Про надання довідки»;
16.05.2019 №2457/8/14-29-05-01-01 «Про надання довідки»;
26.06.2019 №3203/8/14-29-05-01-01 «Про надання довідки»
надано на затвердження до ДФС зміни до кошторису 

10.2.
Складання консолідованої фінансової звітності про виконання кошторису за бюджетними програмами, відповідальним виконавцем чи співвиконавцем, яких визначено ГУ ДФС, та направлення її до ДФС

Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності

Протягом 
півріччя
Підготовлено та направлено до ДФС консолідовану фінансову звітність ГУ ДФС про виконання кошторису за бюджетними програмами за:
2018 рік листом ГУ ДФС від 15.01.2019 №249/8/14-29-05-01-01;
І квартал 2019 року листом ГУ ДФС від 09.04.2019 №1796/8/14-29-05-01-01

10.3.
Забезпечення організації заходів щодо повернення надміру або/та помилково сплачених коштів єдиного внеску 
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року здійснено супроводження платежів єдиного соціального внеску, здійснено заходи  щодо повернення надміру або/та помилково сплачених коштів єдиного внеску та відображення у бухгалтерському обліку руху коштів єдиного соціального внеску
10.4.
Здійснення заходів щодо розвитку матеріально-технічної бази ГУ ДФС, покращення умов праці (поточні ремонти, модернізація обладнання, інженерних систем та комунікацій)
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури

Протягом 
півріччя
Відповідно до встановлених нормативів, працівників ГУ ДФС забезпечено робочими площами. Робочі місця обладнано меблями, засобами зв’язку. 
Приміщення адміністративних будинків ГУ ДФС підтримуються у належному санітарному стані.
Система опалення, водопостачання та водовідведення, електромережа утримуються у робочому стані 
10.5.
Здійснення заходів щодо проведення закупівель відповідно до чинних законодавчих та інших нормативно-правових актів 
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом 
півріччя
Відповідно до вимог Закону України від 25 грудня 2015 року №922-VII «Про публічні закупівлі», згідно з річним планом закупівель на 2019 рік, проведено:
5 переговорних процедур щодо закупівлі електроенергії, телекомунікаційних послуг, теплопостачання та поштових марок;
6 процедур відкритих торгів щодо закупівлі природного газу, моніторів, принтерів, захищених носіїв особистих ключів, конвертів та паперу
10.6.
Ведення обліку закупівель, що здійснюється ГУ ДФС

Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом 
півріччя
Річний план закупівель на 2019 рік (із змінами) затверджено відповідно до протоколу засідання тендерного комітету від 19.06.2019 №46
10.7.
Забезпечення дотримання норм використання паливно-енергетичних ресурсів та води відповідно до затверджених лімітів ГУ ДФС


Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом 
півріччя
Забезпечено дотримання норм використання паливно-енергетичних ресурсів та води, відповідно до затверджених лімітів ГУ ДФС

10.8.
Здійснення заходів із забезпечення пожежної безпеки та охорони праці ГУ ДФС  
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року проведено навчання 31 працівника ГУ ДФС з питань пожежної безпеки, з урахуванням вимог Порядку затвердження програм навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки, організації та контролю їх виконання, затвердженого наказом МВС України від 11.09.2014 №935. 
Затверджено видатки на охорону праці у сумі 17,04 тис. гривень. Для захисту органів дихання придбані респіратори У-2К. Проведено профілактичний медичний огляд 213 працівників ГУ ДФС

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

11.1.
Забезпечення підтримки інформаційних систем в ГУ ДФС в актуальному стані, зокрема, серверного обладнання, інформаційних систем, комп’ютерного обладнання та автоматизованих робочих місць
Управління інформаційних технологій,
відокремлені підрозділи
Протягом 
півріччя
Забезпечено безперебійну роботу 15 серверів,               4 WEB-серверів, 267 автоматизованих робочих місць ГУ ДФС.
Створено та підключено до локальної мережі 137 нових автоматизованих робочих місць ГУ ДФС
11.2.
Забезпечення роботи Вузла електронної та корпоративної пошти ГУ ДФС
Управління інформаційних технологій,
відокремлені підрозділи
Протягом 
півріччя
Забезпечено роботу вузла електронної та корпоративної пошти ГУ ДФС
11.3.
Взаємодія з акредитованим центром сертифікації ключів ІДД ДФС у процесі отримання посадовими особами ГУ ДФС послуг електронного цифрового підпису
Управління інформаційних технологій

Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року надано 78 сертифікатів електронного цифрового підпису у взаємодії з акредитованим центром сертифікації ключів ІДД ДФС
11.4.
Адміністрування систем «Податковий блок» та «Управління документами», в частині надання користувачам відповідних ролей, підтримка локальних довідників в актуальному стані
Управління інформаційних технологій

Протягом 
півріччя
Надано ролі 233  користувачам, у частині надання прав для роботи з інформаційними ресурсами АІС «Податковий блок та «Управління документами»
11.5.
Аналіз та виявлення проблемних питань роботи системи «Податковий блок» та надання їх до ДФС по мірі виникнення
Управління інформаційних технологій

Протягом 
півріччя
Працівники управління постійно приймали участь у розгляді проблемних питань щодо адміністрування податків і зборів, які надходили від структурних підрозділів та у телефонному режимі вирішували їх з ДФС 
11.6.
Встановлення поштових скриньок МS OUTLOOK на робочих місцях користувачів
Управління інформаційних технологій,
відокремлені підрозділи
Протягом 
півріччя
Встановлено (оновлено) на робочих місцях користувачів 76 робочих скриньок MS OUTLOOK FOSSMAIL
11.7.
Адміністрування баз даних ГУ ДФС

Управління інформаційних технологій
Протягом 
півріччя
Інформаційні системи підтримувались в актуальному стані. Постійно проводилися роботи з оптимізації, архівування, резервного копіювання баз даних.
З метою забезпечення захисту інформаційних систем від несанкціонованого доступу забезпечено реєстрацію 20 користувачів з наданням доступу до баз даних
11.8.
Забезпечення своєчасного та якісного проведення роботи по впровадженню та експлуатації системи «Податковий блок», системи «Управління документами»
Управління інформаційних технологій

Протягом 
півріччя
Забезпечено своєчасне та якісне проведення роботи щодо впровадження та експлуатації системи «Податковий блок», системи «Управління документами»
11.9.
Надання доступу до АІС користувачам ГУ ДФС  

Управління інформаційних технологій
Протягом 
півріччя
Забезпечено надання доступу до АІС користувачам ГУ ДФС

11.10.
Підготовка та надання інформації на запити структурних підрозділів ГУ ДФС. Оперативне забезпечення керівництва ГУ ДФС інформаційно-аналітичними матеріалами з баз даних ГУ ДФС та ДФС
Управління інформаційних технологій,
відокремлені підрозділи
Протягом 
півріччя
Підготовлено та надано 81 інформацію на запити структурних підрозділів ГУ ДФС.
Надано допомогу відокремленим підрозділам ГУ ДФС у формуванні для друку податкових повідомлень - рішень з земельного податку та нерухомому майну відмінному від земельної ділянки
11.11.
Технічне обслуговування комп’ютерної та оргтехніки, забезпечення функціонування 
ІР-телефонії, відомчої АТС, принтерів та багатофункціональних пристроїв. Обладнання та системне програмне забезпечення автоматизованих робочих місць
Управління інформаційних технологій,
відокремлені підрозділи
Протягом 
півріччя
Забезпечено роботу 1 відомчої АТС та 132 апаратів IP-телефонії, постійну технічну підтримку, регенерацію та заправку 124 багатофункціональних пристроїв та принтерів 

11.12.
Організація та контроль надання послуг платникам (консультацій з використання ПЗ) щодо безкоштовного програмного забезпечення для формування та подання податкової, фінансової та іншої звітності в електронному вигляді (включаючи необхідні зміни та доповнення)
Управління інформаційних технологій,
відокремлені підрозділи
Протягом 
півріччя
Встановлено 17 оновлених версій програми «ДПС Кошторис»
11.13.
Адміністрування користувачів локальної обчислювальної мережі
Управління інформаційних технологій
Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року постійно здійснювались заходи щодо адміністрування користувачів локальної обчислювальної мережі, моніторингу ролів, анулювання прав доступу недійсних користувачів

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

12.1.
Організація роботи щодо забезпечення охорони державної таємниці під час проведення усіх видів секретних робіт, зберігання, використання документів та матеріалів, що містять державну таємницю
Відділ охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року проведено перевірки наявності секретних документів, справ та інших матеріальних носіїв секретної інформації з грифом «Цілком таємно», «Таємно» та «Для службового користування» у ГУ ДФС (акти від 24.01.2019 №39/02дск та від 25.04.2019 №149/02дск)

12.2.
Контроль за дотриманням встановленого порядку доступу працівників до відомостей, що становлять державну таємницю, перевірка відповідності форми наданого їм допуску до державної таємниці ступеню секретності відомостей, до яких надається доступ
Відділ охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом 
півріччя
Допуск до відомостей, що становлять державну таємницю здійснювався на підставі Порядку надання доступу до державної таємниці працівникам ГУ ДФС інв. №105дск.
Працівникам ГУ ДФС допуск до відомостей, що становлять державну таємницю здійснювався за наступних умов: 
включення посади до Номенклатури посад працівників ГУ ДФС перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці;
наявність допуску до державної таємниці та отримання доступу до державної таємниці у ГУ ДФС.
Особам, відрядженим до ГУ ДФС, доступ до державної таємниці надається після надання ними документу, що посвідчує особу, довідки про наявність допуску до державної таємниці та припису на виконання завдання. Згідно з даними журналу обліку осіб, які прибули у відрядження, протягом першого півріччя 2019 року в ГУ ДФС було допущено до відомостей, що становлять державну таємницю, згідно з приписами, 4 особи
12.3.
Підготовка документів щодо оформлення допуску до державної таємниці та надання доступу до державної таємниці посадовим особам ГУ ДФС 
Відділ охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації

Протягом 
півріччя
У першому півріччі 2019 року підготовлено та направлено до УСБУ в Миколаївській області 9 листів ГУ ДФС для розгляду питання про надання допуску до державної таємниці 9 працівникам ГУ ДФС. 
Надано доступ до державної таємниці 20 працівникам ГУ ДФС, припинено доступ до державної таємниці 12 працівникам ГУ ДФС, скасовано допуск до державної таємниці 8 працівникам ГУ ДФС
12.4.
Організація роботи щодо створення, супроводження та модернізації комплексних систем захисту інформації (комплексів технічного захисту інформації) на всіх етапах функціонування інформаційної системи, у якій циркулює інформація з обмеженим доступом
Відділ охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації

Протягом 
півріччя
Забезпечено супроводження 6 комплексних систем захисту інформації в автоматизованих системах класу «1», призначених для обробки інформації з обмеженим доступом в ГУ ДФС, та 4 комплексів технічного захисту інформації, призначених для обробки мовної секретної інформації.
Проведено роботи з виявлення закладних пристроїв у кабінеті начальника ГУ ДФС. Укладено договір про надання послуг з інструментального контролю захищеності інформації об’єктів інформаційної діяльності ГУ ДФС від 01.03.2019 №12/6


Начальник Головного управління
ДФС у Миколаївській області 								                                                            Володимир КОПІЦА

