
 

 

  
ЗВІТ про виконання Плану роботи 

Головного управління ДПС у Тернопільській області  
на  перше півріччя 2022 року 

№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Інформація про виконання 

Розділ 1. Організація роботи щодо забезпечення виконання індикативних показників доходів  
1.1 Визначення очікуваних показників 

надходжень податків, зборів та 
інших платежів (далі – платежі) 
до державного і місцевого 
бюджетів, єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування (далі – 
єдиний внесок) у розрізі платежів, 
структурних підрозділів 
Головного управління ДПС у 
Тернопільській області (далі – ГУ 
ДПС) з урахуванням усіх наявних 
резервів.  
Розробка та доведення до 
структурних підрозділів 
індикативних показників доходів.      
Здійснення моніторингу 
надходження платежів 
 

Відділ координації 
та моніторингу 
доходів бюджету, 
 структурні 
підрозділи 

Щомісяця Відповідно до наказів ДПС України проводився 
розрахунок та доводились до структурних підрозділів ГУ 
ДПС індикативні показники в розрізі платежів та основних 
напрямів роботи (накази ГУ ДПС у Тернопільській області: 
від 17.01.22 № 17 «Про індикативні показники доходів на I 
квартал 2022 року», від 26.01.22 № 28 «Про внесення змін 
до наказу ГУ ДПС у Тернопільській області від 17.01.2022 
№ 17», від 07.02.22 № 39 «Про внесення змін до наказу 
Головного управління ДПС у Тернопільській області від 
17.01.2020 № 17», від 15.03.22 № 69 «Про внесення змін до 
наказу Головного управління ДПС у Тернопільській 
області від 17.01.2022 № 17»,від 05.04.22 № 77 «Про 
внесення змін до наказу Головного управління ДПС у 
Тернопільській області від 17.01.2022 № 17»,від 15.04.22 
№ 83 «Про орієнтовні показники доходів на квітень 2022 
року», від 10.05.22 № 99 «Про орієнтовні показники 
доходів на травень 2022 року», від 13.06.22 № 142 «Про 
орієнтовні показники доходів на червень 2022 року» 

1.2 Організація та координація 
роботи структурних підрозділів 
щодо досягнення очікуваних 
надходжень платежів до бюджетів 
та інших доходів державних 
фондів, що закріплені за ДПС та  
виявлення резервів їх збільшення 

Відділ координації 
та моніторингу 
доходів бюджету, 
 структурні 
підрозділи  

Щомісяця За результатами вжитих заходів забезпечено надходження 
до зведеного бюджету в сумі 4 941,8 млн грн, що становить 
97,2 відс. від доведеного завдання. 
До державного бюджету у січні – червні 2022 року 
забезпечено збір податків та зборів в сумі 1 829,9 млн грн 
(недоотримано 55,5 млн. гривень), індикативний показник 
виконано на 97,1відсотки. В порівнянні з аналогічним 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Інформація про виконання 

періодом 2021 року надходження зменшились на 223,8 
млн. гривень. Доходи місцевих бюджетів за звітний період 
склали 3 111,9 млн грн або 97,3 відс. індикативного 
показника (недоотримано 85,9 млн грн) та в порівнянні з 
відповідним періодом минулого року збільшились на 589,6 
млн. гривень      

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

Управління 
електронних сервісів 

 

Протягом 
півріччя 

Забезпечено формування звітності станом на 01 число 
кожного місяця. 
Забезпечено щоденний контроль за веденням оперативного 
обліку податків, зборів, митних платежів та єдиного 
соціального внеску відповідно до вимог наказу 
Міністерства фінансів України №5 від 12.01.2021 року. 
Забезпечено щоденний контроль за станом відпрацювання 
сум нез’ясованих платежів, направляється інформація до 
ДПС України відповідно до доведених завдань.  
Забезпечено розгляд звернень у відповідності до поданих 
запитів від організацій, підприємств, установ та громадян 

1.4 Вжиття заходів щодо збільшення 
надходжень платежів до бюджетів 
за рахунок унеможливлення 
використання підприємствами 
реального сектору економіки  
схем ухилення від оподаткування 

Управління з питань 
виявлення та 
опрацювання 
податкових ризиків 
Управління 
податкового  
адміністрування 
юридичних осіб, 
Управління 
податкового  
адміністрування 
фізичних осіб, 
Управління 
податкового аудиту, 
Управління 

Щомісяця Забезпечено проведення аналізу результатів декларування 
податку на прибуток підприємств, виявлення та 
упередження ризиків необґрунтованого зменшення 
платниками податку рівня нарахувань і сплати податку За 
результатами проведеного аналізу поданої податкової 
звітності визначені переліки підприємств щодо ймовірних 
ризиків заниження податкового зобов’язання з податку на 
прибуток направлено листами відокремленим управлінням 
для відпрацювання встановлених ризиків.  
За результатами відпрацювання забезпечено подання 
суб’єктами господарювання 207 уточнюючих податкових 
декларацій з податку на прибуток підприємств, за якими 
збільшено податкове зобов’язання на 7195,9 тис.гривень 
Управління контролю за  підакцизними товарами 
проводиться аналіз нарахованих сум акцизного податку з 



 

 

3

 

№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Інформація про виконання 

контролю за  
підакцизними 
товарами 

роздрібного продажу підакцизних товарів в юридичних 
осіб. Опрацьовані списки платників податків доводяться до 
опрацювання для вжиття заходів із залучення нових 
платників акцизного податку та збільшення декларування 
існуючими  платниками акцизного податку орієнтовно 
мінімальних сум, а саме: 1 тис. грн в місяць – для міської 
місцевості та 0,4 тис. грн в місяць – для сільської 
місцевості 

1.5  Проведення аналізу діяльності 
учасників кластерних груп 
суб’єктів господарювання, 
надання пропозицій до ДПС щодо 
змін до Реєстру кластерних груп 
та створення нових груп, а також 
визначення ризиків і проблемних 
питань щодо розрахунків з 
бюджетом учасників таких груп 
та підприємств державного 
сектору економіки 

Управління з питань 
виявлення та 
опрацювання 
податкових ризиків 

Щомісяця Здійснено аналіз діяльності учасників кластерних груп 
суб’єктів господарювання (аналіз декларацій по ПДВ, 
ПНП,  сплачені суми, визначення ризиків, контрольно-
перевірочна робота, кількість найманих працівників, 
середня заробітна плата) і щоквартально, відповідно до 
термінів визначених наказом ДПС України від 08.09.2021 
№ 1-ДСК ”Про аналіз діяльності кластерних груп суб’єктів 
господарювання”, направляється Департаменту 
економічного аналізу ДПС України. З метою підготовки 
внесення змін до Реєстру кластерних груп суб’єктів 
господарювання, у звітному періоді  надано Департаменту 
перелік п’яти суб’єктів господарювання для опрацювання 
та надання обгрунтованих пропозицій щодо складу 
кластерних груп суб’єктів господарювання що діють на 
території регіону 

1.6 Організація роботи з питань 
зупинення реєстрації податкових 
накладних / розрахунків 
коригування в Єдиному реєстрі 
податкових накладних 
 

Управління з питань 
виявлення та 
опрацювання 
податкових ризиків, 
Управління 
податкового  
адміністрування 
фізичних осіб, 
Управління 

Протягом 
півріччя 

 

Протягом першого півріччя 2022 було проведено 62 
засідання робочої групи ГУ ДПС, яка приймає рішення про 
реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування 
в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в 
такій реєстрації, за підсумками яких складено  відповідну 
кількість протоколів та надано відповідні доручення 
членам робочої групи 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Інформація про виконання 

податкового аудиту 

1.7 Моніторинг та аналіз стану 
відпрацювання суб’єктів 
господарювання, які беруть 
участь у схемах ухилення від 
оподаткування. 
Визначення переліку ризикових 
транзакцій за даними ЄРПН та їх 
відпрацювання 

Управління з питань 
виявлення та 
опрацювання 
податкових ризиків 
 

Протягом 
півріччя 

 

Проводився збір та аналіз інформації, отриманий від 
структурних підрозділів щодо відпрацювання суб’єктів 
господарської діяльності, які віднесені до категорії 
ризикових, результатів їх відпрацювання та підготовлення 
інформаційно-аналітичних матеріалів про стан 
відпрацювання таких платників. 
Протягом першого півріччя 2022 року було проведено 6 
засідань робочої групи по відпрацюванню ризикових СГД, 
за підсумками яких складено відповідну кількість 
протоколів та надано відповідні доручення членам робочих 
груп та начальникам структурних підрозділів. 
Протягом першого півріччя 2022 структурними 
підрозділами вживались контрольно-перевірочні заходи по 
відпрацюванню СГД, які беруть участь у схемах 
постачання та використання сумнівного податкового 
кредиту та результати відпрацювання надавались ДПС 
України листами: від 28.01.2022№474/8/19-00-18-04-
09/2401; від 01.04.2022 №1168/8/19-00-18-04-09/7264; від 
29.04.2022 №1350/8/19-00-18-04-09/8252; від 31.05.2022 
№1603/8/19-00-18-04-09/9963  

1.8 Аналіз фінансової та податкової 
звітності платників податків, 
зокрема щодо основних 
показників їх податкової 
звітності, та інших документів, 
пов’язаних із визначенням 
зобов’язань платників податків до 
державного бюджету по податках 
і зборах, контроль за справлянням 
яких покладено на ДПС 

Управління з питань 
виявлення та 
опрацювання 
податкових ризиків 

Щомісяця Щоденно проводиться моніторинг відповідності 
податкових накладних/розрахунків коригування щодо 
оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації 
податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН. 
Формуються реєстри поданих платниками повідомлень 
щодо подачі документів про підтвердження реальності 
здійснення операцій по ПН/РК, реєстрація якої/го зупинено 
та реєстри Таблиць даних платників податків. 
Щоденно формувались проекти рішень про реєстрацію або 
відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку 
коригування в ЄРПН та проектів рішень щодо 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Інформація про виконання 

врахування/неврахування інформації, зазначеної у Таблиці 
даних платника податків. 
Протягом першого півріччя 2022 було проведено 62 
засідання робочої групи ГУ ДПС, яка приймає рішення про 
реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування 
в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в 
такій реєстрації, за підсумками яких складено відповідну 
кількість протоколів та надано відповідні доручення 
членам робочої групи 

1.9 Організація  роботи  щодо 
забезпечення повноти 
нарахування та сплати 
платниками податку на прибуток 
підприємств  

Управління з питань 
виявлення та 
опрацювання 
податкових ризиків 

Протягом 
півріччя 

За результатами вжитих заходів  за січень-червень 2022 
року забезпечено подання суб’єктами господарювання 
3169 податкових декларацій з податку на прибуток 
підприємств та задекларовано 516,3 млн гривень.  
Постійно проводився моніторинг сплати податку на 
прибуток.  
За перше півріччя 2022 року  платниками податків 
забезпечено сплату до Зведеного бюджету України 236,6 
млн грн податку на прибуток, в т. ч.: до державного 
бюджету – 204,6 млн грн, місцевих бюджетів – 31,0 млн 
грн Індикативний показник доходів загального фонду 
виконаний на 85,6 відс. ( 275,3 млн грн), до державного 
бюджету на 82,6 відс. (247,6 млн грн), до місцевих 
бюджетів на 112,3відс. (27,6 млн грн). В порівнянні з 
відповідним періодом м.р. надходження до зведеного 
бюджету збільшились на 96,7 млн грн (факт 138,9 млн грн 
або 169,6 відсотки) 

1.10 Забезпечення контролю за 
своєчасністю подання та 
правильністю обчислення чистого 
прибутку (доходу), що  
сплачується до державного та 
місцевих бюджетів. 

Управління з питань 
виявлення та 
опрацювання 
податкових ризиків 

Протягом 
півріччя 

Здійснено контроль за своєчасністю подання та 
правильністю обчислення частини чистого прибутку 
(доходу), що сплачується до державного та місцевих 
бюджетів. 
Постійно проводився моніторинг сплати відрахувань до 
державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Інформація про виконання 

Моніторинг сплати відрахувань 
до державного бюджету частини 
чистого прибутку (доходу) 
державними унітарними 
підприємствами та їх 
об’єднаннями 

державними унітарними підприємствами та їх 
об’єднаннями. До загального фонду зведеного бюджету у 
січні – червні 2022 року сплачено 6,2 млн грн частини 
чистого прибутку ( доходу) господарських організацій, 
індикативний показник доходів загального фонду 
виконаний на 137,4 відс. ( індикатив – 4,5 млн грн). 
Порівняно з відповідним періодом минулого року 
надходження частини чистого прибутку (доходу) 
господарських організацій збільшились на 2,6 млн грн 
(факт 3,7 млн гривень) 

1.11 
 

Здійснення  аналізу результатів 
декларування податку на 
прибуток підприємств, виявлення 
та упередження ризиків 
необґрунтованого зменшення 
платниками податку рівня 
нарахувань і сплати податку 

Управління з питань 
виявлення та 
опрацювання 
податкових ризиків 

Протягом 
півріччя 

Забезпечено проведення аналізу результатів декларування 
податку на прибуток підприємств, виявлення та 
упередження ризиків необґрунтованого зменшення 
платниками податку рівня нарахувань і сплати податку За 
результатами проведеного аналізу поданої податкової 
звітності визначені переліки підприємств щодо ймовірних 
ризиків заниження податкового зобов’язання з податку на 
прибуток направлено листами відокремленим управлінням 
для відпрацювання встановлених ризиків.   
За результатами відпрацювання забезпечено подання 
суб’єктами господарювання 207 уточнюючих податкових 
декларацій з податку на прибуток підприємств, за якими 
збільшено податкове зобов’язання на 7195,9 тис.гривень 

1.12 Опрацювання декларацій з 
податку на додану вартість для 
підтвердження задекларованих 
сум податку на додану вартість 
(далі - ПДВ), що підлягають 
перерахуванню до бюджету, та 
відображення в системі 
електронного адміністрування 
 

Управління з питань 
виявлення та 
опрацювання 
податкових ризиків  
 

Протягом 
півріччя 

За результатами декларування з ПДВ проводиться 
детальний аналіз поданої звітності, задекларованих 
показників, співставлення їх з даними, що містяться в 
інформаційних базах ГУ ДПС. Виявлені ризики 
надсилаються структурним підрозділам  для забезпечення 
виконання завдань 
За рахунок вжитих заходів забезпечено надходження ПДВ 
за січень-червень 2022 року – 710,5 млн. грн, що становить 
104,0 відс. від доведеного індикативного показника 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Інформація про виконання 

(індикатив на січень-червень п.р. – 682,9 млн грн) плюс 
27,6 млн. гривень 

1.13 Проведення моніторингу: 
своєчасності анулювання 
реєстрації платників ПДВ, які 
підпадають під дію ст.184 
Податкового кодексу України 
(далі ПКУ); 
заявлених до бюджетного 
відшкодування та відшкодованих 
сум ПДВ та, у разі зростання 
заявлених платниками податків до 
відшкодування з бюджету сум 
ПДВ, виявлення причин їх 
зростання; 
стану відшкодування з бюджету 
сум ПДВ підприємствам – 
експортерам 

Управління з питань 
виявлення та 
опрацювання 
податкових ризиків 

Протягом 
півріччя 

У січні-червні 2022 року 138 суб’єктів господарювання 
регіону заявили бюджетне відшкодування з податку на 
додану вартість на розрахунковий рахунок в сумі 246 млн 
грн, за аналогічний період 2021 року заявлено 350 млн грн 
Станом на 01.07.2022 відшкодовано, з урахуванням 
перехідних залишків попередніх періодів, платникам 
податків області з Держбюджету грошовими коштами на 
розрахунковий рахунок ПДВ на суму 171 млн грн За 
січень-червень 2021 року відшкодовано 346 млн гривень.  
У відповідності до Закону України від 12.05.2022 року № 
2260 «Про внесення змін до Податкового кодексу України 
та інших законів України щодо особливостей податкового 
контролю та адміністрування податків, зборів та єдиного 
внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану» 
камеральні перевірки податкових декларацій з податку на 
додану вартість та уточнюючих розрахунків до них за 
звітні податкові періоди лютий, березень, квітень, травень 
2022 року розпочинаються на наступний день після 20 
липня 2022 року. За результатами проведеного 
моніторингу направлено переліки платників ПДВ, які 
підпадають під дію ст.184 ПКУ, для анулювання їх 
реєстрації 

1.14 
 

Здійснення контролю щодо: 
реєстрації платниками ПДВ 
податкових накладних у Єдиному 
реєстрі податкових накладних; 
правомірності формування 
податкового кредиту за рахунок 
отриманих податкових накладних, 
які підлягають реєстрації в 

Управління з 
питань виявлення 
та опрацювання 
податкових 
ризиків 

Протягом 
півріччя  

Законом України від 12.05.2022  № 2260 «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України та інших законів 
України щодо особливостей податкового контролю та 
адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час 
дії воєнного, надзвичайного стану» починаючи з 
27.05.2022 року відновлено реєстрацію податкових 
накладних та розрахунків коригувань до них в ЄРПН. 
У відповідності з вимогами вище зазначеного Закону 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Інформація про виконання 

Єдиному реєстрі податкових 
накладних 

реєстрація ПН/РК за операціями, здійсненими в період 
лютий – травень 2022 року мала бути здійснена до 
15.07.2022 року, а звітність за дані періоди подана до 
20.07.2022 року 

1.15 Здійснення контролю за 
своєчасністю, достовірністю, 
повнотою нарахування та сплати 
акцизного податку, у т.ч. з 
використанням системи 
електронного адміністрування 
реалізації пального та спирту 
етилового 
 

Управління 
контролю за  
підакцизними 
товарами 

Протягом 
півріччя 

У першому півріччі 2022 року  забезпечено:  
- поступлення акцизного податку з вироблених в Україні 
товарів до державного бюджету в сумі 14483,5 тис.  грн 
при прогнозному завданні  14161,4 тис.  грн, що становить 
102,3 відс. виконання; 
- поступлення акцизного податку з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизними 
товарами до місцевого бюджету в сумі 58542,1 тис.  грн, 
при прогнозному завданні  49195,4 тис.  грн, що становить 
119,0 відс. виконання 

1.16 Забезпечення повноти 
нарахування та сплати 
екологічного податку, рентної 
плати, податку на майно, єдиного 
податку та місцевих зборів 

Управління 
податкового  
адміністрування 
юридичних  осіб  
  

Протягом 
півріччя  

В першому півріччі індикативні показники надходжень 
виконані в повному обсязі по всіх місцевих та рентних 
платежах, крім екологічного податку. Зокрема: 
- рентна плата - надійшло 33,7 млн грн або 114 відс. 
індикативного показника (+ 4,1 млн.грн, індикатив – 29,6 
млн грн); 
- плата за землю з юридичних осіб – надійшло 160,3 млн 
грн або 109 відс. індикативного показника (+ 13,2 млн.грн, 
індикатив – 147,1 млн грн); 
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки з юридичних осіб - зібрано 55,2 млн грн або 109,4 
відс індикативного показника                    (+ 4,8 млн грн, 
індикатив 50,4 млн грн); 
- транспортний податок з юридичних осіб - надійшло 0,7 
млн грн або 142,8 відс індикативу (+0,2 млн грн, індикатив 
– 0,5 млн грн); 
- екологічний податок - надійшло 12,3 млн грн або 80 відс 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Інформація про виконання 

індикативу (-4,7 млн грн, індикатив – 16,8 млн грн), проте 
на 3,1 млн грн більше до відповідного періоду минулого 
року 

1.17 Здійснення контролю за 
дотриманням суб’єктами 
господарювання умов 
перебування на спрощеній 
системі оподаткування 

Управління з питань 
виявлення та 
опрацювання 
податкових ризиків 
Управління 
податкового  
адміністрування 
фізичних  осіб 

Протягом 
півріччя 

У січні – червні 2022 року контролюючими органами 
забезпечено надходження до місцевих бюджетів 117,4 
млн.грн. єдиного податку з юридичних осіб (третьої та 
четвертої групи) або 115 відс. до доведеного індикативного 
показника (102,1 млн.грн.). Порівняно з відповідним 
періодом м.р. надходження єдиного податку збільшились 
на 14,3млн.грн. ( факт – 103,1 млн.грн. або 113,9відс.) 

1.18 Організація та координація 
роботи із забезпечення повноти 
сплати податку на доходи 
фізичних осіб та військового 
збору 

Управління 
податкового  
адміністрування 
фізичних  осіб 

Щомісяця Надходження податку на доходи фізичних осіб  – 2911,0 
млн грн або 92,8 відс. до орієнтовного показника. В 
порівнянні до такого ж періоду 2021 року надходження 
зросли на 23,5 відс. (+553,7 млн грн). 
Надходження військового збору – 209,3 млн грн або 105,5 
відс. до орієнтовного показника. В порівнянні до такого ж 
періоду 2021 року надходження зросли на 21,9 відс. (+37,6 
млн грн). В цілому в першому півріччі підготовлено 25 
аналітичний матеріал  щодо забезпечення надходження 
ПДФО та  військового збору  до бюджету. 

1.19 Контроль за своєчасністю та 
повнотою сплати єдиного внеску 

Управління 
податкового  
адміністрування 
фізичних  осіб 
 

Протягом 
півріччя 

Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування – 2925,6 млн грн або 117,6 
відс. до індикативу. В порівнянні до такого ж періоду 2021 
року надходження ЄСВ зросли на 22,4відс. (+535 млн грн). 
З метою забезпечення виконання індикативних показників 
з ЄСВ підготовлено та надіслано 4 інформаційно-
аналітичних матеріали 

1.20 Організація роботи щодо 
залучення до декларування 
громадян та самозайнятих осіб, 
які зобов’язані декларувати 

Управління 
податкового  
адміністрування 
фізичних  осіб 

Січень- квітень У звітному періоді 2022 року (станом на 01.07.2022 року) 
6272 громадянина подали податкову декларацію про 
отримані доходи, що на 5379 (-46 відс.) менше до 
відповідного періоду минулого року.  
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Інформація про виконання 

доходи у 2022 році  Із  загальної кількості декларацій 3824 - подано 
громадянами, які зобов’язані були задекларувати свої 
доходи, 2448- громадянами, які  виявили  бажання 
скористатись правом на податкову знижку. 
Загальна сума задекларованого доходу становить 632,0   
млн грн (2021 рік – 857.9 млн гривень. 
Загальна сума самостійно нарахованих податкових 
зобов’язань становить 35,6 млн грн податку на доходи 
фізичних осіб (2021 рік – 19,8 млн грн) та 5,9 млн грн 
військового збору (2021 рік – 3,9 млн грн). 
За результатами проведеної роз’яснювальної роботи 240 
громадян нашої області, які отримували доходи за 
кордоном, виконали свій конституційний обов’язок та 
задекларували 165,6 млн грн доходу (у 2021 році – 257 
громадян задекларували 30,8 млн грн доходу). Також 12 
громадян задекларували 13,9 млн грн інвестиційних 
доходів (у минулому році 24 громадянина задекларували 
0.3 млн грн); 137 громадян задекларували 8,7 млн грн 
доходів від здачі в найм майна (у минулому році 320 
громадян задекларували 12,8 млн грн); 263 громадян 
отримали 33,8 млн грн доходів від незалежної професійної 
діяльності (у минулому році 307 осіб задекларували 25,1 
млн грн); 1146 громадян отримали 150,3 млн грн доходів за 
договорами спадщини чи дарування (у минулому році 1443 
громадянин отримали 157,2 млн грн); 421 громадянина 
отримали 29,8 млн грн доходу від продажу нерухомого чи 
рухомого майна (у минулому році 648 громадянина 
отримали 71,4 млн грн). 
Найбільші до сплати суми податку на доходи фізичних 
осіб - це 16,5 млн грн –  громадяни, які отримували 
іноземні доходи; 7,7 млн грн – громадяни, які отримали 
подарунки та спадщину; 6,1 млн грн – громадяни, які 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Інформація про виконання 

отримали доходи від незалежної професійної діяльності; 
2,4 млн грн – громадяни, які отримали доходи від 
інвестицій. 
Станом на 01.07.2022 року 2448 особа задекларувала 47,5 
млн грн витрат з метою отримання податкової знижки (в 
минулому році за відповідний період – 3896 осіб 
задекларували 67,3 млн грн). Із них 2040 особи (83,3відс.) - 
подали декларації на отримання податкової знижки в 
зв’язку з понесеними витратами на навчання на сумі 38,5 
млн грн; 369 (15,07відс.) – сплатою страхових внесків за 
договорами довгострокового страхування життя; 20 – з 
сплатою відсотків за іпотечними кредитами; 13 – витрати 
по оплаті допоміжних репродуктивних технологій та 
усиновленню дітей; 4– витрати у зв’язку з 
переобладнанням транспортних засобів; 2 – витрати на 
сплату видатків на будівництво (придбання) доступного 
житла. 
За наслідками перерахунків вказаній категорії громадян 
нараховано до повернення 8,6 млн грн податку на доходи 
фізичних осіб, з яких 3,3 млн грн або 38,3відс.  вже 
повернено 

1.21 Забезпечення повноти 
нарахування та сплати до 
місцевих бюджетів податку на 
майно з фізичних осіб (плати за 
землю, податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної 
ділянки, транспортного податку) 
та туристичного збору, збору за 
місця для паркування 
транспортних засобів з фізичних 
осіб - підприємців 

Управління 
податкового  
адміністрування 
фізичних осіб 

Протягом 
півріччя 

Надходження податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд 
земельної дiлянки з фізичних осіб становить - 3080,1 тис  
грн або 96,9 відс. до індикативу; плати за землю 19623,8 
тис  грн (98,1 відс), транспортного податку з фізичних осіб 
– 49,2 тис. грн або 37,8 відс. індикативу.   
Надходження збору за місця для паркування транспортних 
засобів з фізичних осіб склали 1090,5 тис  грн, що 
становить 189.2 відс до  індикативу та 444,9 тис  грн 
туристичного збору, що становить 208 відс. до індикативу 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Інформація про виконання 

1.22 Здійснення контролю за 
діяльністю самозайнятих осіб, 
ймовірно задіяних у схемах 
ухилення від оподаткування  

Управління 
податкового  
адміністрування 
фізичних  осіб 
Управління 
податкового аудиту 
 

Протягом 
півріччя 

У звітному періоді підготовлено аналітичні матеріали по 
двох ФОП що відповідають критеріям ризиковості. 
Опрацьовано 24 платники спрощеної системи 
оподаткування з розбіжностями між обсягами виторгів по 
РРО та деклараціями, якими збільшено оподатковані 
обсяги на 18,7 млн гривень. До бюджету сплачено 
додатково 0,5 млн гривень 

1.23 Вжиття заходів з метою 
організації здійснення 
інформаційно - роз'яснювальної 
кампанії щодо популяризації 
проведення одноразового 
(спеціального) добровільного 
декларування фізичними особами 
належних їм активів  

Управління 
податкового  
адміністрування 
фізичних осіб 
Сектор 
інформаційної 
взаємодії 

Протягом 
півріччя 

Надіслано листи – роз’яснення ймовірним декларантам - 
623: 
засновникам  юридичних осіб, які здійснили внески до 
статутних фондів підприємств  в сумі більше 3 млн грн, і 
при цьому,  за  результатами проведеного аналізу доходів 
платників податків з використанням інформаційного 
ресурсу ДПС України, не отримали відповідних доходів  –  
354; 
громадянам, які мають у власності легкові автомобілі 
преміум – класу і при цьому, не отримували доходів, 
достатніх для їх придбання – 30; 
громадянам, які мають у власності об’єкти житлової і 
нежитлової нерухомості, при відсутності доходів - 112 
Членам фермерських господарств, де виявлено 
неадекватний розподіл доходів (перелік ДПС України) – 
127 
Станом на 01.07.2022 до ГУ ДПС  подано 2 одноразові  
(спеціальні) добровільні декларації, у яких задекларовано 
до сплати    759,7тис. грн   одноразового збору. Суми 
сплачені. 

1.24 Вжиття заходів з погашення 
податкового боргу платників 
податків, а також стягнення 
своєчасно не нарахованих та/або 
несплачених сум єдиного внеску 

Управління по 
роботі з податковим 
боргом 

Щомісяця В рахунок погашення податкового боргу залучено за 
перше півріччя 2022 року до зведеного бюджету 30,0 млн 
грн, до державного – 19,8 млн грн (виконання – 347,4 відс.) 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Інформація про виконання 

1.25 Розгляд заяв платників податків 
щодо розстрочення (відстрочення) 
сплати грошових зобов’язань та 
податкового боргу. 
Підготовка відповідних рішень 
згідно з вимогами чинного 
законодавства та здійснення 
контролю за виконанням умов 
договорів розстрочення 
(відстрочення) 
 

Управління по 
роботі з податковим 
боргом 
 

Протягом 
півріччя 

За розстроченням (відстрочення) грошових зобов’язань 
(податкового боргу) у першому півріччі 2022 року, 
звернулось 3 платника на загальну суму 1,5 млн грн, з них 
надано розстрочення 2 платникам на 1,1 млн гривень 

1.26 Проведення роботи щодо: 
опису майна у податкову заставу; 
стягнення своєчасно не 
нарахованих та/або несплачених 
сум єдиного внеску; 
забезпечення супроводження 
провадження справ про 
банкрутство суб’єктів 
господарювання, які мають 
податковий борг 
 

Управління по 
роботі з податковим 
боргом 
 

Протягом 
півріччя 

Станом на 01.07.2022 року  описано майна у податкову 
заставу на 18,9 млн гривень.  
За поданням органів ДПС виконавчою службою за січень-
червень 2022 погашено недоїмки з ЄСВ в сумі 2,3 млн грн 
Протягом першого півріччя 2022 року по підприємствах, 
які перебувають у процедурі банкрутства мобілізовано 0,4 
млн гривень 
 

1.27 Здійснення роботи з виявлення, 
обліку, зберігання, оцінки та 
розпорядження безхазяйним 
майном, а також іншим майном, 
що переходить у власність 
держави 
 

Управління по 
роботі з податковим 
боргом 

Протягом 
півріччя 

За перше півріччя 2022 року надходження коштів за 
рахунок реалізації безхазяйного майна становлять до 
зведеного бюджету 546,4 тис.  грн, до державного 
бюджету-366,7 тис.  грн при індикативі 426,5 тис.  грн 
(виконання – 86 відс.) і до місцевих бюджетів – 179,7 тис.  
грн при індикативі 45,0тис.  грн (виконання – 399,3 
відсотки) 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Інформація про виконання 

Розділ 2. Проведення роботи з питань дотримання вимог податкового законодавства, законодавства щодо адміністрування єдиного внеску 
та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС 

2.1. 
 
 
 

Забезпечення коригування та 
супроводження Плану-графіку 
проведення документальних 
планових перевірок  платників 
податків на 2022 рік  
 

Управління 
податкового аудиту 
 
 
 
 

Березень 
Червень 

 
 
 

Відповідно до абз.3 пп. 69.2 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ 
ПКУ, на період до припинення або скасування воєнного 
стану на території України зупинено проведення 
податкових перевірок, крім документальних позапланових 
перевірок, що проводяться на звернення платника податків 
та/або з підстав, визначених підпунктами 78.1.7 та 78.1.8 
пункту 78.1 статті 78 ПКУ, та/або документальних 
позапланових перевірок платників податків, за якими 
отримано податкову інформацію, що свідчить про 
порушення платником валютного законодавства в частині 
дотримання граничних строків надходження товарів за 
імпортними операціями та/або валютної виручки за 
експортними операціями 

2.2 Організація та проведення 
документальних (планових та 
позапланових) перевірок з питань  
дотримання суб’єктами 
господарювання вимог 
податкового, валютного та іншого 
законодавства України, контроль 
за дотриманням якого покладено 
на органи ДПС та зустрічних 
звірок у межах зазначених 
перевірок 
 

Управління 
податкового аудиту 
 

Протягом 
півріччя 

За січень – червень проведено 61 позапланову перевірку, в 
тому числі 48 перевірок платників якими розпочато 
процедуру припинення, реорганізації (ліквідаційні 
перевірки), 10 перевірок по платниках якими подано 
декларацію, в якій заявлено до відшкодування з бюджету 
податок на додану вартість, 2 перевірки на звернення 
платника податків, 1 перевірка в зв’язку з надходженням 
інформації від банків, що свідчить про порушення 
платником строків розрахунків у сфері ЗЕД. 
За результатами проведених документальних позапланових 
перевірок донараховано 1190 тис. грн, зменшено суму 
ПДВ, заявлену до відшкодування в розмірі 2978,0  та 
зменшено від’ємне значення різниці між податковими 
зобов’язаннями та податковим кредитом з ПДВ в розмірі 
131,0 тис. гривень 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Інформація про виконання 

2.3 
 

Проведення фактичних перевірок 
щодо дотримання суб’єктами 
господарювання вимог 
законодавства з питань 
регулювання обігу готівки, 
порядку здійснення платниками 
податків розрахункових операцій, 
ведення касових операцій, 
наявності ліцензій, дотримання 
роботодавцем законодавства 
щодо укладення трудового 
договору, оформлення трудових 
відносин з працівниками 
(найманими особами) тощо 

Управління 
податкового аудиту, 
Управління 
контролю за  
підакцизними 
товарами 

Протягом 
півріччя 

За січень-червень 2022 року працівниками підрозділу 
фактичних перевірок, проведено 433 перевірки суб’єктів 
господарювання, які зареєстровані в територіальних 
органах ДПС у області. Очікувана сума штрафних 
(фінансових) санкцій 4672 тис.  грн, до бюджету 
мобілізовано 1114 тис.  грн штрафних (фінансових) 
санкцій. 
Для здійснення контролю за суб’єктами господарської 
діяльності, які реалізовують алкогольні напої та тютюнові 
вироби на території області  станом на 01.07.2022 року 
працівниками підрозділу проведено 236 фактичні  
перевірки. Очікувана сума  штрафних (фінансових) санкцій 
2298 тис.  гривень 

2.4 Організація та проведення 
перевірок платників податків з 
питань повноти нарахування і 
сплати податків під час 
здійснення контрольованих 
операцій 

Управління 
податкового аудиту 
 

Протягом 
півріччя 

Станом на 01.01.2022 року звіти про контрольовані 
операції 2020 рік подали 16 платників (з них 1 – не 
відповідає критеріям, визначеним ст.39 ПКУ ). 
За січень-червень 2022 року проаналізовано контрольовані 
операції платників для визначення ризикових операцій. 
Направлено запити для отримання роз’яснень щодо 
застосованих методів та показників, використаних для 
побудови діапазонів цін (рентабельності). 
Направлено один запит до ІКО про підтвердження 
проведених операцій з контрагентом 
У зв’язку з дією мораторію на проведення деяких 
перевірок, передбаченого п. 522 підрозд. 10 розд. XX 
"Перехідні положення" ПКУ, в тому числі на перевірки на 
підставі пп.78.1.21. п.78.1 ст.78 ПКУ, контрольно-
перевірочні заходи не проводилися. У ході 
документальних планових (позапланових) перевірок 
досліджувалося питання повноти заповнення та 
своєчасності подання звіту про контрольовані операції 
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Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Інформація про виконання 

2.5 Організація та проведення 
перевірок, зустрічних звірок 
суб’єктів господарювання щодо 
визначення достовірності 
декларування від’ємного значення 
та нарахування бюджетного 
відшкодування ПДВ 

Управління 
податкового аудиту 

Протягом 
півріччя 

З початку 2022 року проведено 8 перевірок СГД, які 
задекларували відшкодування ПДВ. Проведеними 
перевірками зменшено суми бюджетного відшкодування 
на 1736,5 тис.  гривень.  
З початку 2022 року проведено 4 перевірки СГД, які 
задекларували залишок від’ємного значення з ПДВ. 
Проведеними перевірками зменшено залишок від’ємного 
значення на 493,5 тис.  гривень  

2.6 Забезпечення повноти і 
своєчасності проведення 
камеральних перевірок податкової 
звітності  
 

Управління з питань 
виявлення та 
опрацювання 
податкових ризиків, 
Управління 
податкового  
адміністрування 
юридичних осіб, 
Управління 
податкового  
адміністрування 
фізичних осіб, 
Управління 
контролю за  
підакцизними 
товарами 

Протягом 
півріччя 

Забезпечено проведення : 
16472 камеральних перевірок податкової звітності з 
рентної плати, екологічного податку, місцевих податків і 
зборів з юридичних осіб) з дотриманням  термінів, 
визначених чинним законодавством;  
12836 камеральних перевірок поданої звітності з податку 
на прибуток, неприбуткових організацій, платників 
спрощеної системи оподаткування. 
 154 камеральних перевірок податкової звітності із 
заявленим бюджетним відшкодуванням ПДВ, за 
результатами проведених перевірок  за  звітний період  
упереджено заявлене бюджетне відшкодування ПДВ на 3,3 
млн грн (за відповідний період минулого року 5,2 млн грн). 
Станом на 01.07.2022 загальний залишок заявленого не 
відшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становить 
– 172 млн грн, в тому числі: 156 млн грн - знаходяться в 
стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування 
згідно вимог ПКУ  і відповідних нормативних документів 
та 16 млн грн - в стадії судового та адміністративного 
розгляду 
 

2.7 Організація роботи щодо повноти 
застосування штрафних 
(фінансових) санкцій за  

Управління 
податкового  
адміністрування 

Протягом 
півріччя 

Протягом  першого півріччя 2022 року до суб’єктів 

господарювання - порушників податкового законодавства 

застосовано у відповідності до норм ПКУ, з урахуванням  
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Інформація про виконання 

неподання та/або несвоєчасне 
подання звітності, встановленої 
законодавством, контроль за 
додержанням якого покладено на 
ДПС, за порушення законодавства 
з єдиного внеску, а також за 
порушення термінів сплати 
узгоджених податкових 
зобов’язань, несвоєчасність 
реєстрації податкових накладних 
у ЄРПН, несвоєчасність реєстрації 
акцизних накладних та 
розрахунків коригування до них у 
Єдиному реєстрі акцизних 
накладних 

юридичних осіб, 
Управління 
податкового  
адміністрування 
фізичних осіб, 
Управління з 
питань виявлення 
та опрацювання 
податкових ризиків, 
Управління 
контролю за  
підакцизними 
товарами 

мораторію на проведення камеральних перевірок та 

застосування штрафних (фінансових) санкцій, введеного 

згідно пп. 52-1 пункту 52, пп.69.1 п.69  підрозділу 10 

розділу ХХ  «Перехідні Положення» ПКУ, фінансових 

санкцій за порушення термінів подання  звітності по 

рентній платі (ст. 120 ПКУ ) до 11 платників  на суму  11,9 

тис. гривень 
До 2784 порушників фізичних осіб застосовано 320,2 тис. 
грн штрафних (фінансових) санкцій (штрафів). 

2.8 Здійснення заходів контролю 
стосовно суб’єктів 
господарювання, які порушують 
податкове законодавство при 
виплаті заробітної плати (без 
утримання податку на доходи 
фізичних осіб, виплати за рахунок 
не облікованих коштів, 
використання праці найманих 
осіб без укладання трудових угод) 

Управління 
податкового  аудиту 
Управління 
податкового  
адміністрування 
фізичних осіб 

Протягом 
півріччя 

В ході проведення перевірок податкових агентів 
встановлено 7 СГ юридичних осіб та 2 СГ фізичних осіб, 
що здійснювали виплату інших видів доходів без 
утримання та перерахування до бюджету ПДФО та 
військового збору, а також виявлено факти утримання, але 
неперерахування сум ПДФО та/або військового збору до 
бюджету. За результатами проведених перевірок 
донараховано 2800,0 тис. грн податку на доходи фізичних 
осіб та 79,5 тис.грн військового збору. 
За результатами проведених фактичних перевірок з 
питань дотримання роботодавцем  законодавства щодо 
укладення трудового договору, оформлення трудових 
відносин з працівниками (найманими особами), 
здійснення фізичною особою підприємницької діяльності 
без державної реєстрації виявлено 1 найманого 
працівника з яким не оформлено трудові відносини та 4 
найманих працівників трудові відносини з якими 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Інформація про виконання 

оформлено, але допущено до роботи без повідомлення 
ДПС. 
Інформацію про виявлені в ході контрольно-перевірочних 
заходів порушення  передано до Управління Держпраці у 
Тернопільській області 

2.9 Організація та здійснення  заходів 
з відпрацювання фінансових 
операцій, які можуть бути 
пов’язані з легалізацією доходів,  
одержаних злочинним шляхом, 
фінансування тероризму та 
фінансування розповсюдження 
зброї масового знищення, та 
інших правопорушень, а також 
оформлення їх результатів  

Відділ боротьби з 
відмиванням 
доходів, одержаних 
злочинним шляхом 

Протягом 
півріччя 

За результатами відпрацювання складено 9 висновків 
аналітичних досліджень з ознаками кримінальних 
правопорушень передбачених ст.ст. 191, 209, 212,  366 
Кримінального кодексу України 

2.10 Накопичення, обробка, 
систематизація та формування 
Реєстру інформації про фінансові 
операції, які можуть бути 
пов’язані з легалізацією доходів,  
одержаних злочинним шляхом, 
фінансування тероризму та 
фінансування розповсюдження 
зброї масового знищення, та 
інших правопорушень, а також 
оформлення їх результатів 

Відділ боротьби з 
відмиванням 
доходів, одержаних 
злочинним шляхом 

Протягом 
півріччя 

До Реєстру інформації про фінансові операції, які можуть 
бути пов’язані з легалізацією доходів,  одержаних 
злочинним шляхом, фінансування тероризму та 
фінансування розповсюдження зброї масового знищення, 
та інших правопорушень внесено 33 повідомлення. Всі 
повідомлення відпрацьовано, за результатами 
відпрацювання складено відповідні висновки аналітичного 
дослідження 

2.11 Вжиття  заходів  щодо  виявлення,  
аналізу,  організації та  
проведення перевірок  осіб,   які  
здійснюють  фінансові  операції,  
що  можуть  бути пов'язані з 
легалізацією (відмиванням) 

Відділ боротьби з 
відмиванням 
доходів, одержаних 
злочинним шляхом 

Протягом 
півріччя 

За результатами аналізу встановлено, що суб‘єктом 
господарювання, зареєстрованим на території 
Тернопільської області проведено господарські операції, 
які призвели до завищення податкового кредиту з ПДВ в 
сумі 9,5 млн гривень. Підрозділом ініційовано участь 
співробітника у контрольно-перевірочних заходах, на 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Інформація про виконання 

доходів, одержаних злочинним 
шляхом, або з фінансуванням 
тероризму 

даний час перевірку зупинено у зв‘язку з введенням 
військового стану 

2.12 Проведення досліджень, 
пов’язаних з легалізацією 
(відмиванням) доходів, 
одержаних злочинним шляхом та 
іншими правопорушеннями за 
власними матеріалами, а також 
матеріалами правоохоронних 
органів 
 

Відділ боротьби з 
відмиванням 
доходів, одержаних 
злочинним шляхом 

Протягом 
півріччя 

За результатами розгляду аналітичних досліджень до ЄРДР 
внесено записи за ознаками злочину передбачено ст. 209 
КК України (1 злочин) та 5 за предикатними злочинами. 
Сума виявленого легалізованого доходу становить            
6,4 млн грн, виявлена сума збитків становить 209,3 млн 
гривень. 
Висновки аналітичних досліджень по 3 суб‘єктах 
господарювання долучено до матеріалів кримінальних 
проваджень 

Розділ 3. Організація роботи щодо контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що 
використовуються в електронних сигаретах, пального 

3.1 Здійснення контролю у сфері 
виробництва, обігу спирту, 
пального, алкогольних напоїв і 
тютюнових виробів, рідинами, що 
використовуються в електронних 
сигаретах 

Управління 
контролю за  
підакцизними 
товарами 

Протягом 
півріччя 

У першому півріччі 2022 року проведено 108  перевірок 
суб’єктів господарювання у сфері обігу алкогольних 
напоїв, тютюнових виробів та пального 

3.2 Організація роботи 
уповноважених представників ГУ 
ДПС на акцизних складах 
підприємств, що виробляють 
спирт, алкогольні напої та на 
податкових постах підприємств-
виробників лікарських засобів 

Управління 
контролю за  
підакцизними 
товарами 

Протягом 
півріччя 

Постійно здійснюється контроль за роботою представників 
на акцизних складах підприємств, що виробляють спирт, 
горілку і лікеро-горілчані вироби та на податкових постах 
підприємств-виробників лікарських засобів 

3.3 Організація роботи з 
електронного адміністрування 
реалізації пального згідно вимог 
Податкового кодексу України  

Управління 
контролю за  
підакцизними 
товарами 

Протягом 
півріччя 

За результатами проведеного аналізу даних системи 
електронного адміністрування реалізації пального 
готуються пропозиції до проведення фактичних перевірок 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Інформація про виконання 

3.4 Здійснення аналізу обсягів 
виробництва спирту та 
алкогольних напоїв, за 
результатами підготовка 
відповідної інформації 
керівництву ГУ ДПС  
 

Управління 
контролю за  
підакцизними 
товарами 

Протягом 
півріччя 

У першому півріччі 2022 року підприємствами-
виробниками спирту вироблено 762,5 тис.дал спирту та 
реалізовано 774,2 тис.дал. 
Постійно проводиться аналіз обсягів виробленого та 
реалізованого спирту, алкогольних напоїв. 
За результатами проведеної роботи інформація надається 
керівництву ГУ ДПС 

3.5 Ліцензування діяльності суб’єктів 
господарювання з оптової торгівлі 
спиртом, оптової та роздрібної 
торгівлі алкогольними напоями, 
тютюновими виробами, рідин, що 
використовуються в електронних 
сигаретах,  і пальним та 
зберігання пального 

Управління 
контролю за  
підакцизними 
товарами 

Протягом 
півріччя 

У першому півріччі 2022 року видано ліцензій на право 
здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями – 
1330, тютюновими виробами – 1112. Анульовано ліцензій 
на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними 
напоями – 287, тютюновими виробами - 177, пальним – 1 

3.6 Організація роботи, пов’язаної із 
замовленням марок акцизного 
податку, їх зберіганням, 
продажем, відбором зразків з 
метою проведення експертизи 
щодо автентичності, та 
здійснення контролю за наявністю 
цих марок на пляшках 
(упаковках) з алкогольними 
напоями і на пачках (упаковках) 
тютюнових виробів під час 
транспортування, зберігання і 
реалізації 

Управління 
контролю за  
підакцизними 
товарами 

Протягом 
півріччя 

У першому півріччі 2022 року підприємствами-
виробниками підакцизної продукції, які здійснюють свою 
діяльність на території Тернопільської області, замовлено 
марок акцизного податку – 241 500 шт. ГУ ДПС одержано 
від виробника марок – 404 000 шт., реалізовано 
підприємствам-виробниками підакцизної продукції – 342 
500 штук  

3.7 Здійснення контролю за 
маркуванням алкогольних напоїв, 
що перебувають у оптовій та 
роздрібній мережі за реквізитами 

Управління 
контролю за  
підакцизними 
товарами 

Протягом 
півріччя 

У першому півріччі 2022 року за результатами проведених 
фактичних перевірок встановлено 9 фактів реалізації та 
зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів без 
марок акцизного податку встановленого зразка та/або з 
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Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Інформація про виконання 

марок акцизного податку, 
двомірним штрих-кодом 
швидкого реагування (QR-код) та 
лінійним штрих-кодом (штрих-
код) 

підробленими марками акцизного податку 

3.8 Ведення електронної бази марок 
акцизного податку та наповнення 
її інформацією про отримані та 
видані марки продавцем марок, 
використані марки покупцем 
марок, пошкоджені, списані та 
знищені марки 

Управління 
контролю за  
підакцизними 
товарами 

Протягом 
півріччя 

У першому півріччі 2022 року забезпечено повне та 
своєчасне внесення інформації по маркам акцизного 
податку до електронної бази даних 

Розділ 4. Забезпечення  взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування, організація міжвідомчої взаємодії із 
суб'єктами інформаційних відносин. Забезпечення міжнародного співробітництва у податковій сфері 

4.1 Підготовка аналітичних 
матеріалів для забезпечення 
участі представників ГУ ДПС у 
засіданнях комісій, робочих груп 
створених при Тернопільській 
обласній державній адміністрації 
з питань забезпечення 
надходжень платежів до бюджету 
у повному обсязі, зменшення 
податкового боргу, погашення 
заборгованості та підвищення 
рівня виплати заробітної плати, 
інших питань 

Відділ координації 
та моніторингу 
доходів бюджету, 
 структурні 
підрозділи  

Протягом 
півріччя 

У відповідності до доручень керівництва ГУ ДПС  
готувались відповідні аналітичні матеріали на апаратні та 
селекторні наради, на засідання Колегії ГУ ДПС  
інформаційно-аналітичні матеріали, тези доповідей для 
нарад в органах виконавчої влади, виїзних нарад за участю 
керівництва ГУ ДПС та Тернопільській обласній 
державній адміністрації  

4.2 
 

Забезпечення взаємодії з 
територіальними підрозділами 
центральних органів виконавчої 
влади, місцевими органами 

Структурні 
підрозділи 
 
 

Протягом 
півріччя 

На виконання доручень і рішень облдержадміністрації 
надавалась наступна інформація: 
щомісячно 
  до 22 числа інформація про динаміку зміни податкового 
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№ з/п Зміст заходу 
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виконавці 
Термін 

виконання 
Інформація про виконання 

виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування, 
об'єднаннями громадян, 
профспілками та організаціями 
роботодавців, та підприємствами, 
установами, організаціями згідно 
з компетенцією структурного 
підрозділу 

боргу до зведеного бюджету по найбільших боржниках 
області в розрізі районів; 
  до 15 числа інформація про стан надходжень до бюджетів 
усіх рівнів, про надходження в розрізі галузей економіки, 
про бюджетне відшкодування з початку  року; 
  до 22 числа інформація щодо показників надходжень до 
державного бюджету по промислових підприємствах 
Тернопільської області; 
 до 30 числа інформація щодо основних показників 
діяльності в ІТ – галузі області; 
  щоквартально 
   до 10 числа інформація щодо запланованих обсягів 
отримання додаткових коштів від реалізації заходів, 
затверджених розпорядженням голови 
облдержадміністрації від 28.12.2019 №820/0І.02-0І, що 
стосується органів ДПС; 
   до 10 числа інформація про податкові надходження до 
зведеного бюджету від діяльності малого та середнього 
підприємництва в розрізі районів; 
   На виконання листів облдержадміністрації надавалась 
інформація про прогнозні показники надходжень до 
місцевих бюджетів (в розрізі платежів) на 2023-2025 роки 

4.3 
 
 

Забезпечення взаємодії з 
фінансовими органами щодо 
виконання показників доходів 
місцевих бюджетів згідно розпису 
рад  

Управління з питань 
виявлення та 
опрацювання 
податкових ризиків 

Протягом 
півріччя 

Щомісяця департамент фінансів облдержадміністрації 
надавав інформацію щодо розпису місцевих бюджетів, 
працівниками відділу проводився аналіз виконання 
показників доходів місцевих бюджетів згідно розпису рад в 
розрізі районів, ОТГ та платежів. 
 Щомісячно надавалась інформація на ДПС щодо розпису 
місцевих бюджетів, затвердженні відповідними рішеннями 
місцевих рад, у цілому по області у розрізі платежів, що 
контролюються органами ДПС 
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4.4 Взаємодія з органами Державної 
казначейської служби України 
щодо відкриття рахунків для 
зарахування податків і зборів та 
інших платежів до бюджетів та 
підтримка зазначеної інформації в 
актуальному стані 

Управління 
електронних сервісів 

Протягом 
півріччя 

Підготовлено інформаційні матеріали для розміщення на  
суб-сайті територіальних органів ДПС у Тернопільській 
області по територіях по реквізитах рахунків для сплати 
зарахування платежів до бюджетів направлено службову 
записку у сектор інформаційної взаємодії від 10.01.2022 
№6/19-00-12-02-18. Направлено листи до ДКСУ для 
відкриття рахунків для зарахування надходжень та для 
розблокування рахунків №9111/5/19-00-12-02-17/4 від 
04.01.2022 

4.5 Взаємодія з органами Державної 
казначейської України, місцевих 
фінансових органів у процесі 
повернення платникам податків 
помилково та/або надміру 
сплачених сум грошових 
зобов’язань та пені, 
затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 
11.02.2019 №60 

Управління 
електронних сервісів 

Протягом 
півріччя 

Сформовано висновків про повернення податків, зборів 
(податкових платежів)  з бюджетів усіх рівнів  на підставі 
заяв платників у відповідності до наказу МФУ від 
11.02.2019 №60 

4.6 Забезпечення здійснення спільних 
заходів з органами місцевого 
самоврядування стосовно 
проведення індивідуальної роботи 
з керівниками підприємств, 
установ, організацій (незалежно 
від форм власності), спрямованої 
на погашення заборгованості з 
виплати заробітної плати та 
підвищення рівня виплати 
заробітної плати, а також сплати, 
відповідно, належних сум податку 
на доходи фізичних осіб  

Управління 
податкового  
адміністрування 
фізичних осіб 
 

Протягом 
півріччя 

Проведена індивідуальна роз’яснювальна робота із 
керівниками 44 підприємств, за наслідками якої 40 
погасили заборгованість із заробітної плати в сумі       
1959,1 тис.  грн, з податку на доходи фізичних осіб – 543,8 
тис.  грн, з єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування  - 876,2 тис.  гривень. 
Проведена роз’яснювальна робота щодо підвищення рівня 
виплати заробітної плати по 469 підприємствах та 
організаціях області. За результатами проведеної роботи 
431 підприємство підвищило рівень виплати заробітної 
плати. Як наслідок, до бюджету надійшло 6978,7 тис.  грн 
податку на доходи фізичних осіб та 6307,9 тис.  грн 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Інформація про виконання 

страхування 

4.7 Взаємодія з Регіональним 
відділенням Фонду державного 
майна України з оформлення 
передачі в оренду нежитлових 
приміщень, що знаходяться на 
балансі ГУ ДПС та перебувають в 
оперативному управлінні 
(користуванні)  

Управління 
інфраструктури та 
бухгалтерського 
обліку 

Протягом 
півріччя 

Проведена робота по пролонгації договорів оренди в 
адмінбудинках по вул. Білецька, 1 та вул. Текстильна, 6. 
За перше півріччя 2022 року від здачі в оренду майна  
надійшло 21227,13  гривень 

4.8 Забезпечення представництва 
інтересів ДПС у заходах 
міжнародного характеру за 
дорученням керівництва ДПС 

Організаційно-
розпорядче 
управління 

Протягом 
півріччя 

У звітному періоді не проводились заходи міжнародного 
характеру 

Розділ 5. Впровадження  електронних сервісів для суб'єктів господарювання 

5.1 Організація роботи з 
впровадження зразків сучасного 
обслуговування платників 
податків, зокрема розвиток 
електронних сервісів та 
вдосконалення наявних 
електронних сервісів 
обслуговування платників 
податків 

Управління 
електронних сервісів 

Протягом 
півріччя 

Протягом звітного періоду 2022 року забезпечено 
впровадження нових та вдосконалення наявних 
електронних сервісів обслуговування платників податків, 
Так, на належному рівні впроваджено наступні електронні 
сервіси: «Електронний кабінет», «Інформація з реєстрів», 
«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера», 
«Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс», 
«Сервіс «Пульс», «Акредитований центр сертифікації 
ключів», «Електронна звітність», «Дані Реєстрів 
волонтерів АТО», «Декларування громадян», «Система 
обліку публічної інформації», «Реєстр індивідуальних 
податкових консультацій», розпочав роботу чат-бот «Info-
TAX» 

5.2 Координація діяльності Центрів 
обслуговування платників (далі - 
ЦОП) 

Управління 
електронних сервісів 

Протягом 
півріччя 

Забезпечено належну координацію діяльності та 
функціонування 17 ЦОП, у яких надається якісна правова і 
податкова допомога та обґрунтовані консультації, 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Інформація про виконання 

 оперативного приймається податкова звітність, надаються 
платникам 77 адміністративних послуг. У І півріччі 2022 
року фахівцями структурних підрозділів ГУ ДПС у 
Тернопільській області надано 43397  адміністративних 
послуг, в тому числі підрозділом податкових сервісів 
надано 28955 адміністративні послуги. У порівнянні з 
аналогічним періодом минулого року кількість наданих 
послуг зменшилася на 5615 послуг 

5.3 Організація контролю за якістю та 
своєчасністю надання 
адміністративних послуг та інших 
сервісів платникам податків у 
ЦОП.  

Управління 
електронних сервісів 

Протягом 
півріччя 

Забезпечено належну взаємодію із структурними 
підрозділами ГУ ДПС і ДПІ з питань надання 
адміністративних, інформаційних та консультаційних 
послуг платникам податків 
Протягом першого півріччя 2022 року фахівцями 
структурних підрозділів ГУ ДПС у Тернопільській області 
надано 43397 адміністративних послуг. Найбільшу питому 
вагу займає послуга з видачі картки платника податків та 
внесення до паспорта громадянина України даних про 
реєстраційний номер облікової картки платника податків, 
яка була надана 19349 фізичним особам, що складає       
44,6 відс. від загальної кількості 

5.4 Організація роботи щодо 
реєстрації та обліку платників 
податків, забезпечення контролю 
за повнотою їх обліку 

Управління 
електронних сервісів 

Протягом 
півріччя 

Забезпечено належний контроль за повнотою обліку 
платників податків. Взяття на облік платників податків за 
принципом організаційної єдності реєстраційних процедур 
забезпечувалося постійно, відповідно до п.3.1 Порядку 
обліку платників податків та зборів. Щоденно 
здійснювався контроль своєчасності опрацювання 
відомостей в ІКС  «Податковий блок», зокрема у першому 
 півріччі 2022 року опрацьовано 7659 відомостей про 
проведення реєстраційних дій в ЄДР 

5.5 Організація  роботи щодо 
реєстрації та анулювання 
платників ПДВ 

Управління 
електронних сервісів 

Протягом 
півріччя 

Підрозділом податкових сервісів своєчасно розглядаються 
реєстраційні заяви платників ПДВ в ІС «Податковий блок». 
За перше півріччя 2022 року розглянуто:  
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  - 278 заяв на реєстрацію/перереєстрацію платником ПДВ: 
153 – задоволено, 70 – запропоновано подати нову заяву, 
55 – відмовлено;  
-  43 заяви на анулювання платника ПДВ за ініціативою 
платника: прийнято рішення про анулювання реєстрації – 
23, запропоновано подати нову заяву – 14, відмовлено в 
анулюванні реєстрації – 6, а також прийнято 37 рішень про 
анулювання реєстрації платників ПДВ за рішенням органу 
ДПС 

5.6 Здійснення заходів щодо 
формування та ведення 
Державного реєстру фізичних 
осіб – платників податків, інших 
реєстрів, банків і баз даних, 
ведення яких покладено 
законодавством на ДПС, а також 
реєстру загальнообов’язкового 
державного соціального 
страхування 

Управління 
електронних сервісів 
 

Протягом 
півріччя 

Забезпечено належний контроль за формуванням, 
веденням і достовірністю даних засобами ІС «Податковий 
блок», а саме, станом на 01.07.2022: 
- реєстру платників ПДВ - перебувало 3449 платників 
ПДВ, з них 2889 юридичних осіб та 560 фізичних осіб – 
підприємців;  
- державного реєстру фізичних осіб – платників податків – 
зареєстровано 1 050 108 фізичних осіб, у т.ч. 4 638 
відмовників; 
- реєстру страхувальників – зареєстровано 98 656 
платників ЄСВ, із них 26 764 юридичних особи та 71 892 
фізичних особи; 
- реєстру волонтерів – зареєстровано 11 фізичних осіб; 
- державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій 
– зареєстровано 5 095 програмних РРО та 4 351 реєстратор 
розрахункових операцій; 
- реєстру договорів про спільну діяльність, договорів 
управління майном та угод про розподіл продукції – 4;        
- реєстру отримувачів бюджетної дотації для розвитку 
сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання 
виробництва сільськогосподарської продукції – 
зареєстровано 137 юридичних осіб 

5.7 Вжиття заходів щодо залучення Управління Протягом Забезпечено належну організацію роботи щодо надання 
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виконавці 
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виконання 
Інформація про виконання 

платників податків до подання 
податкової звітності за 
допомогою електронних сервісів 
ДПС 

електронних сервісів півріччя консультацій платникам податків з питань приймання і 
обробки податкової звітності. Неухильно зростає кількість 
платників податків в органах ДПС Тернопільської області, 
які подають звітність в електронному вигляді. Так, 
протягом першого  півріччя 2022 року платниками 
податків Тернопільської області подано 885 043 
податкових декларації, з них 866 749 декларацій подано в 
електронному вигляді, що склало 97,9 відсотка  

5.8 Організація та контроль за 
обліком об’єктів оподаткування та 
об’єктів, пов’язаних з 
оподаткуванням 

Управління 
електронних сервісів 

Протягом 
півріччя 

Забезпечено належну організацію та контроль за обліком 
об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з 
оподаткуванням 

5.9 Забезпечення ідентифікації  
ризиків, що впливають на 
ефективність роботи із зняття з 
облiку платникiв податкiв, та 
вжиття відповідних заходiв 
реагування на них з метою 
мінімізації та/або усунення 
ідентифікованих ризиків 

Управління 
електронних сервісів 
Управління 
податкового аудиту 
Управління 
податкового  
адміністрування 
фізичних осіб 
Управління 
податкового  
адміністрування 
юридичних осіб 
 

I квартал Забезпечено проведення аналізу наявної в органах ДПС 
податкової інформації та узагальнення пропозицій 
наданих структурними підрозділами які відповідальні за 
підписання обхідних листів. По суб'єктах господарювання 
в діяльності яких не виявлено ризиків вірогідності 
несплати ними податкових зобов’язань, приховування 
об’єктів оподаткування, винесено на розгляд рішення про 
недоцільність здійснення контрольно – перевірочних 
заходів з питань дотримання вимог податкового 
законодавства, по інших платникам податків, що 
перебувають у стані припинення проведено 
документальні позапланові виїзні перевірки з питань 
дотримання вимог податкового, валютного та іншого 
законодавства. 
Протягом січня - червня 2022 року управлінням 
податкового аудиту згідно п.п.78.1.7 п.78.1 ст.78 ПКУ 
проведено 47 ліквідаційних перевірок СГ, по яких 
прийнято рішення про доцільність проведення перевірок 
платників податків, у зв’язку з розпочатою процедурою 
припинення юридичної особи. Станом на 01.07.2022 
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розпочато (призначено) перевірки по 10 суб’єктах 
господарювання.  
За результатами проведених контрольно – перевірочних 
заходів донараховано грошових зобов’язань у сумі 23,098 
тис.  грн, зменшено суму від’ємного значення об’єкта 
оподаткування податком на прибуток на 22,358 тис. 
гривень 

Розділ 6. Організація роботи з платниками податків, громадськістю та засобами масової інформації 

6.1 Організація та проведення 
засідань Громадської ради при ГУ 
ДПС, а також засідань робочих 
груп з актуальних питань, що 
належать до компетенції ГУ ДПС   

Сектор 
інформаційної 
взаємодії 

Протягом 
півріччя 

Впродовж першого півріччя поточного року Громадська 
рада при ГУ ДПС в області збиралась на засідання 2 рази 

6.2 Організація та проведення заходів 
з представниками бізнесу та 
інститутів громадянського 
суспільства для обговорення 
актуальних питань реалізації 
податкової політики 

Сектор 
інформаційної 
взаємодії 

Протягом 
півріччя 

За звітний період проведено 30 засідань «круглого столу», 
157 зустрічей з громадськістю. Проведено з інститутами 
громадянського суспільства 3 заходи за участю 
представників ДПС 

6.3 Організація та проведення заходів 
щодо формування податкової 
культури у майбутніх платників 
податків 

Сектор 
інформаційної 
взаємодії 

Протягом 
півріччя 

Проведено 3 заходи з майбутніми платниками податків, 
зборів, платежів 

6.4 Проведення за участю 
керівництва ГУ ДПС прес-
конференцій, брифінгів, прямих 
телефонних «гарячих» ліній та 
інших публічних заходів із 
актуальних питань діяльності ГУ 
ДПС 

Сектор 
інформаційної 
взаємодії 

Протягом 
півріччя 

За звітний період територіальними органами ГУ ДПС в 
області проведено 261 публічний захід Для ЗМІ 
організовано 21 прес-конференцію та брифінгів, а також 91 
інтерв’ю та коментар. Забезпечено проведення 40 сеансів 
телефонного зв’язку «гаряча лінія», проведено 5 інтернет-
конференцій 
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6.5 Інформування громадськості 
через ЗМІ та субсайт ГУ ДПС, в 
соціальній мережі Facebook щодо 
завдань, напрямів діяльності ГУ 
ДПС, соціальної значимості 
добровільної та своєчасної сплати 
платежів 

Сектор 
інформаційної 
взаємодії 

Протягом 
півріччя 

За звітний період фахівцями органів ДПС підготовлено 
1607 матеріалів з питань застосування податкового 
законодавства та єдиного внеску.   

 

6.6 Забезпечення інформаційного 
наповнення та супроводження 
субсайту ГУ ДПС та соціальної 
мережі Facebook 

Сектор 
інформаційної 
взаємодії 

Протягом 
півріччя 

На суб-сайті територіальних органів ДПС у Тернопільській 
області розміщено 2084 матеріалів, із них 1060 
інформаційних, 1024 консультаційно-роз’яснювальних, 
стільки ж у соціальній мережі Facebook та 10 на YouTube 
каналі 

6.7  Відстеження, аналіз повідомлень 
ЗМІ з питань діяльності ГУ ДПС 
інформаційних приводів 
негативного характеру 

Сектор 
інформаційної 
взаємодії 

Протягом 
півріччя 

За результатами моніторингу та аналізу інформаційного 
простору протягом  першого півріччя 2022 року відстежено  
13190 матеріалів, у тому числі 1 критичну публікацію у 
ЗМІ з питань діяльності органів ДПС  

6.8 Проведення масово-
роз’яснювальної роботи шляхом 
підготовки, розміщення у ЗМІ 
матеріалів та розповсюдження 
серед платників друкованої 
продукції щодо практики 
застосування законодавства з 
питань, що належить до 
компетенції ДПС 

Сектор 
інформаційної 
взаємодії 

Протягом 
півріччя 

Розповсюджено 210 видів друкованої продукції загальним 
накладом 11850 примірників 

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

7.1 Формування звітів про виконання 
планів роботи ГУ ДПС на 2021 
рік та друге півріччя 2021 року 
 

Організаційно-
розпорядче 
управління 

До 31.01.2022 
 

Сформовано звіти про виконання Плану роботи ГУ  ДПС 
на друге  півріччя 2021 та 2021 рік, скеровано до ДПС лист 
від 28.01.2022 №448/8/19-00-01-01-15/2407 та 
оприлюднено на суб-сайті територіальних органів ДПС у 
Тернопільській області 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Інформація про виконання 

7.2 Підготовка та затвердження в 
установленому порядку плану 
роботи ГУ ДПС на друге півріччя 
2022 року 

Організаційно-
розпорядче 
управління 

До 05.06.2022 
 

Забезпечено формування та направлення до ДПС  Плану 
роботи Головного управління  ДПС у Тернопільській 
області на друге півріччя 2022 (лист від 03.06.2022 № 
1666/8/19-00-01-01-08) 

7.3 Підготовка переліків змін до 
організаційної структури та 
штатного розпису ГУ ДПС та 
надання їх  до ДПС для 
затвердження в установленому 
порядку 

Організаційно-
розпорядче 
управління  
Управління 
інфраструктури та 
бухгалтерського 
обліку 

 
Протягом 
півріччя 

 
 

На виконання вимог наказу ДПС від 04.02.2022 №91 «Про 
введення в дію структур територіальних органів ДПС та 
затверджених рекомендацій щодо побудови організаційних 
структур територіальних органів ДПС» наказами  ГУ ДПС 
від 27.05.2022 №105  та від 31.05.2022 №110 введено в дію 
організаційну структуру  та штатний розпис ГУ ДПС на 
2022 рік  

7.4 Підготовка та надання до ДПС 
проєкту наказу ГУ ДПС про 
розподіл обов’язків між 
керівництвом ГУ ДПС для 
погодження у встановленому 
порядку 

Організаційно-
розпорядче 
управління 

Протягом 
півріччя 

ДПС України погоджено проєкт наказу  про розподіл 
обов'язків між керівництвом ГУ ДПС (лист ДПС від 
17.03.22 №3425/7/99-00-01-01-01-07) відповідно 
підготовлено наказ ГУ ДПС  від 17.03.22 №71 «Про 
розподіл обов’язків між керівництвом ГУ ДПС»   

7.5 Організаційне забезпечення 
проведення  апаратних нарад, 
заслуховувань тощо. Підготовка 
відповідних матеріалів.  
Підготовка проєктів відповідних 
розпорядчих документів ГУ ДПС 
щодо їх проведення, складання 
протоколів, доведення до 
виконавців прийнятих рішень та 
здійснення контролю за їх 
виконанням 

Організаційно-
розпорядче 
управління 
 

Протягом 
півріччя 

   Було проведено 4 апаратних та 2 виробничих  наради (від 
23.02, 02.03, 30.03, 18.04   та відповідно  від 04.02, 13.05) 
підготовлено протоколи, доведено до виконавців та 
забезпечено контроль за виконанням доручень 

7.6 Організація та здійснення 
системного автоматизованого 
контролю за виконанням    
структурними підрозділами 

Організаційно-
розпорядче 
управління 

Протягом 
півріччя 

  У звітному періоді, відповідно до даних автоматизованої 
системи АІС “Управління документами” взято на контроль 
1253 контрольних доручень, підлягало виконанню у 
звітному періоді 782. Всі контрольні завдання виконані у 



 

 

31

 

№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Інформація про виконання 

доручень, визначених 
документами органів вищого 
рівня, зверненнями та запитами 
народних депутатів України, 
депутатів місцевих рад, 
розпорядчими документами ДПС 
та ГУ ДПС,  звернень громадян, 
запитами  на отримання публічної 
інформації, а також дорученнями 
керівництва ГУ ДПС до іншої 
вхідної кореспонденції 
 

повному обсязі. 

У другому півріччі  забезпечено здійснення системного 
дистанційного автоматизованого контролю за виконанням 
структурними підрозділами    ГУ ДПС 253  контрольних 
завдань ДПС, всі з них виконано  в повному обсязі 

7.7 Здійснення оцінки рівня 
виконавської дисципліни в ГУ 
ДПС в структурних підрозділах 

Організаційно-
розпорядче 
управління 

Щомісяця  Надано начальнику ГУ ДПС 6 доповідних записок з 
відповідними пропозиціями про  результати оцінки рівня 
виконавської дисципліни у структурних підрозділах ГУ 
ДПС 

7.8 Забезпечення кваліфікованого і 
своєчасного розгляду звернень 
громадян, відповідно до вимог 
Закону України «Про звернення 
громадян» 

Організаційно-
розпорядче 
управління, 
структурні 
підрозділи 

Протягом 
півріччя 

Забезпечено кваліфікований та своєчасний розгляд   24 
звернень громадян відповідно до вимог Закону України 
«Про звернення громадян» 
 

7.9 Забезпечення якісного та 
своєчасного розгляду інформації 
що надходить  на сервіс «Пульс» 
та запитів, звернень юридичних 
осіб та фізичних осіб – 
підприємців, які надходять від 
державної установи «Урядовий 
контактний центр» 

Організаційно-
розпорядче 
управління, 
структурні 
підрозділи 

Протягом 
півріччя 

Забезпечено  якісний  та своєчасний  розгляд 5 звернень що 
надійшли  на сервіс «Пульс» та запитів, звернень 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які 
надходять від державної установи «Урядовий контактний 
центр» 

7. 10 Забезпечення впровадження та 
роботи автоматизованого сервісу 
«Системи обліку публічної 

Організаційно-
розпорядче 
управління, 

Протягом 
півріччя 

Забезпечено дослідне  впровадження роботи 
автоматизованого сервісу «Системи обліку публічної 
інформації» 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Інформація про виконання 

інформації» 
 

структурні 
підрозділи 

7.11 Забезпечення оприлюднення 
(оновлення) наборів даних, які 
підлягають оприлюдненню у 
формі відкритих даних на суб -
сайті ГУ ДПС та єдиному 
державному вебпорталі відкритих 
даних  

Організаційно-
розпорядче 
управління 

Протягом 
півріччя 

Забезпечено  оприлюднення (оновлення) наборів даних, які 
підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних на 
суб-сайті територіальних органів ДПС у Тернопільській 
області  та єдиному державному вебпорталі відкритих 
даних за  січень 2022 року 
 

7.12 Підготовка проєктів розпорядчих 
документів ГУ щодо делегування 
посадовим (службовим) особам 
ГУ ДПС повноважень на 
виконання певних функцій 
передбачених Податковим 
кодексом України, 
законодавством з питань сплати 
єдиного внеску, законодавством з 
інших питань, контроль за 
дотриманням якого покладено на 
ДПС   

Організаційно-
розпорядче 
управління, 
структурні 
підрозділи 

Протягом 
півріччя 

Впродовж першого півріччя 2022 року не вносились 
пропозиції щодо делегування посадовим (службовим) 
особам ГУ ДПС повноважень на виконання певних 
функцій передбачених Податковим кодексом України, 
законодавством з питань сплати єдиного внеску, 
законодавством з інших питань, контроль за дотриманням 
якого покладено на ДПС   

7.13 Координація та періодичний 
моніторинг діяльності 
структурних підрозділів ГУ ДПС 
з питань організації та здійснення 
ними в межах компетенції 
внутрішнього контролю за 
відповідними напрямами роботи 

Організаційно-
розпорядче 
управління 

Протягом 
півріччя 

Забезпечено видання наказу ГУ ДПС від 27.01.2022 №40 
«Про організацію та здійснення внутрішнього контролю в 
ГУ ДПС». Сформовано та направлено до відома 
начальника ГУ ДПС Зведений перелік (реєстр) ризиків в 
ГУ ДПС (доповідна записка від 15.02.2022 №30/19-00-01-
01-07). Наказом від 21.02.2022 №62 затверджено План з 
реалізації заходів контролю щодо ідентифікованих ризиків 
в ГУ ДПС на 2022 рік.  
У квітні 2022 року проведено моніторинг діяльності 
структурних підрозділів та ДПІ ГУ ДПС з питань 
організації та здійснення внутрішнього контролю за I 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Інформація про виконання 

квартал 2022 року. За результатами внутрішнього 
моніторингу не встановлено випадків настання ризиків у 
діяльності ГУ ДПС. Результати моніторингу розглянуті на 
засіданні Комісії з управління ризиками в ГУ ДПС 
(протокол від 18.04.2022 №3) та надані до відома 
начальнику ГУ ДПС згідно з доповідною запискою від 
20.04.2022 №40/19-00-01-01-20 

7.14 Здійснення відомчого контролю 
за додержанням вимог 
законодавства, виконання 
службових, посадових обов’язків 
у ГУ ДПС  

Сектор відомчого 
контролю  

Протягом 
півріччя 

  За перше  півріччя забезпечено проведення 4 планових 
перевірок структурних підрозділів ГУ ДПС у 
Тернопільській області: 
організація контрольно- перевірочної роботи до СГД які 
здійснюють реалізацію через РРО, акт від 18.02.2022 
№9/19-00-02-03; 
стан супроводження судових справ, акт від 14.03.2022 
№13/19-00-02-03; 
стан організації кпр при планових перевірках ФОП, акт від 
19.05.2022 №18/19-00-02-03); 
стан організації адміністрування податку на нерухомість 
(акт від 30.06.2022 №25/19-00-02-03); 
  За результатами перевірок встановлено порушення вимог 
діючого законодавства, виявлено імовірних надходжень до 
бюджету на загальну суму 3104 тис. грн.  
  По матеріалах перевірок 10 посадовим особам, винним у 
виявлених порушеннях, зменшено розмір преміювання 

7.15 Розгляд та участь у розгляді 
звернень (скарг, заяв, пропозицій) 
у межах компетенції, у т. ч. 
повторних, суб’єктів 
господарювання, органів 
державної влади, народних 

Сектор відомчого 
контролю 
 

Протягом 
півріччя 

 До участі у розгляді звернень працівники сектору 
упродовж півріччя не залучалися. 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Інформація про виконання 

депутатів України та інших, з 
питань організації роботи щодо 
відпрацювання ризикових 
операцій,       у т.ч. правомірності 
дій посадових осіб ГУ, надання 
відповідей на них, підготовка (за 
необхідністю)  висновків, 
пропозицій тощо 

7.16 Забезпечення роботи 
Дисциплінарної комісії з розгляду 
дисциплінарних справ ГУ ДПС 

Організаційно-
розпорядче 
управління 

Протягом 
півріччя 

У звітному періоді структурними підрозділами не 
ініціювалися дисциплінарні провадження стосовно 
працівників ГУ ДПС.  
У січні 2022 року завершено дисциплінарні провадження 
по 4-ох працівниках відділу боротьби з відмиванням 
доходів, одержаних злочинним шляхом, дисциплінарні 
провадження щодо яких порушено у ще у грудні 2021 
року. За результатами розгляду притягнуто до 
дисциплінарної відповідальності 4 працівники ГУ ДПС 
(оголошено догани) 

Розділ 8. Організація правової роботи 

8.1 Організація та ведення позовної 
роботи, спрямованої на 
забезпечення надходження 
платежів до бюджетів та 
державних цільових фондів. 
Забезпечення представництва 
інтересів органів ДПС у судах, 
інших органах державної влади, в 
установах, організаціях та на 
підприємствах усіх форм 
власності при вирішенні спорів та 
розгляді питань правового 

Управління 
супроводження 
судових справ 

Протягом 
півріччя 

Управлінням супроводження судових справ ГУ ДПС і 
здійснено правовий супровід судових справ різних 
категорій, як за позовами платників податків до органів 
ДПС (всього станом на 01.07.2022 року на супроводі 
перебуває 535 справ на загальну суму 784,4 млн грн, в тому 
числі справи минулих періодів), так і за позовами ГУ ДПС  
до суб’єктів господарювання (всього станом на 01.07.2022 
року на супроводі перебуває 443 справи на загальну суму 
298,6 млн грн, в тому числі справи минулих періодів). 
Разом з тим, протягом І півріччя 2022 року платниками 
податків подано 46 адміністративних позовів до органів 
ДПС на загальну суму 5,9 млн.�  грн, а органами ГУ ДПС  
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Інформація про виконання 

характеру подано 49 адміністративних позовів до суб’єктів 
господарювання на загальну суму 7 млн гривень 

8.2 Підготовка матеріалів на 
Департамент адміністративного 
оскарження та Департамент 
супроводження судових справ 
ДПС щодо розгляду скарг (заяв) 
платників податків та підготовка 
інформаційних листів 

Управління 
супроводження 
судових справ 

Протягом 
півріччя 

Сектором досудового врегулювання спорів управління 
супроводження судових справ ГУ ДПС  направлено 
висновки по скаргах, які подавались платниками податків 
до ДПС України. 
За перше  півріччя 2022 року на рівні ДПС України за 
наслідками розгляду 2 первинних скарг платників 
податків, згідно яких оскаржено 4 рішення на загальну 
суму 92,4 тис.  грн, залишено без змін 4 рішення на суму 
92,4 тис.  гривень 

8.3 Організація правової роботи, 
спрямованої на правильне 
застосування, неухильне 
додержання та запобігання 
невиконанню вимог актів 
законодавства. 
Перевірка на відповідність 
чинному законодавству проектів 
організаційно – розпорядчих 
документів, податкових 
консультацій, листів з питань 
оподаткування та надання 
консультацій з правових питань 

Юридичний сектор  Протягом 
півріччя 

Юридичним сектором здійснено правову оцінку, 
підготовки проектів актів правового характеру, перевірка 
на відповідність законодавству проектів наказів, 
розпоряджень, договорів їх візування за наявності віз 
керівників структурних підрозділів та надаються при 
необхідності зауваження,юридичним сектором  завізовано 
близько 675 наказів по перевірках, 363 накази по основній 
діяльності та 27 розпоряджень, 9 доручень, 4252 листи  ГУ 
ДПС  
 

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

9.1 
 

Організація роботи щодо 
укомплектування структурних 
підрозділів ГУ ДПС керівними 
працівниками та спеціалістами 
відповідного фаху і кваліфікації 

Управління 
кадрового 
забезпечення та 
розвитку персоналу 

Протягом 
півріччя 

Юридичним сектором забезпечено здійснення моніторингу 
податкового законодавства, законодавства з питань сплати 
єдиного внеску та іншого законодавства в межах 
компетенції, а також аналізу та вивчення практики 
Верховного Суду 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Інформація про виконання 

9.2 Організація роботи і здійснення 
заходів щодо підвищення 
кваліфікації посадових осіб  ГУ 
ДПС шляхом проведення 
навчання за професійними 
програмами, за програмами 
тематичних, постійно  діючих та 
короткострокових семінарів 

Управління 
кадрового 
забезпечення та 
розвитку персоналу 
структурні 
підрозділи 

Протягом 
півріччя 

На базі Західноукраїнського національного університету 
проводиться набір  на навчання в рамках  короткострокової 
програми підвищення кваліфікації та професійної 
(сертифікатної) програми підвищення кваліфікації де 
планує навчатися 478 працівників ГУ ДПС  

9.3 Організація роботи конкурсної 
комісії ГУ ДПС з проведення 
конкурсів на зайняття посад 
державної служби категорій «Б» і 
«В»  

Управління 
кадрового 
забезпечення та 
розвитку персоналу 

Протягом 
півріччя 

У зв’язку із введенням в державі воєнного стану 
призначення на посади державної служби відбувається 
виключно відповідно до частини 5 статті 10 Закону 
України від 12.05.2015 №389-VIII «Про правовий режим 
воєнного стану» (зі змінами) 

9.4 Організація та контроль за 
проведенням професійно-
економічного навчання з 
працівниками структурних 
підрозділів ГУ ДПС 

Управління 
кадрового 
забезпечення та 
розвитку персоналу 
структурні 
підрозділи 

Протягом 
півріччя 

З метою ознайомлення із змінами у законодавстві та 
підвищення  професійної компетентності працівників в 
межах структурних підрозділів проводяться професійно-
економічні навчання працівників ГУ ДПС 

9.5 Здійснення заходів з проведення 
перевірки, передбаченої Законом 
України «Про очищення влади», 
стосовно працівників ГУ ДПС, 
також осіб, які претендують на 
зайняття посад 

Управління 
кадрового 
забезпечення та 
розвитку персоналу 

Протягом 
півріччя 

Статтею 10 Закону України від 12.05.2015 №389-VIII «Про 
правовий режим воєнного стану» (зі змінами) встановлено, 
що під час дії воєнного стану не проводиться перевірка 
передбачена Законом України «Про очищення влади», 
стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, щодо 
яких здійснюються заходи з очищення влади 

9.6 Здійснення організаційних заходів 
щодо своєчасного подання 
державними службовцями 
декларацій осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування 
(далі – декларації), проведення 

Відділ з питань 
запобігання та 
виявлення корупції 

До 01.04.2022 Упродовж звітного періоду 2022 року, з урахуванням 
факту введення воєнного стану, працівниками 
уповноваженого підрозділу ГУ ДПС надавались та 
надаються консультації щодо роз’яснення НАЗК від 
07.03.2022 про застосування окремих положень Закону 
України «Про запобігання корупції» стосовно заходів 
фінансового контролю в умовах воєнного стану (подання 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Інформація про виконання 

перевірки факту подання 
декларацій та повідомлення 
Національного агентства з питань 
запобігання корупції про випадки 
неподання чи несвоєчасне 
подання декларацій 

 

декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому 
стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку в 
установі банку-нерезидента, проведення перевірок. 
Інформацію розміщено на субсайті ГУ та на сторінці ГУ 
соціальної мережі «Фейсбук». 
Після введення воєнного стану в Україні, період подання 

декларацій державними службовцями перенесено на строк 
протягом трьох місяців після закінчення воєнного стану 

9.7 Здійснення заходів щодо 
запобігання та виявлення корупції 
контроль за дотримання вимог 
антикорупційного законодавства 
та правил етичної поведінки в ГУ 
ДПС 

Відділ з питань 
запобігання та 
виявлення корупції 

Протягом 
півріччя 

Отримано та розглянуто 2 повідомлення щодо причетності 
службових осіб структурних підрозділів ГУ ДПС в області 
до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень, інших порушень вимог Закону, у т.ч. 1 
повідомлення надійшло від викривачів та 1 – від 
спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії 
корупції або правоохоронних органів. 
Результати тематичної перевірки, проведеної за 

інформуванням викривачів,  направлено до спеціально 
уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції 
(Тернопільської обласної прокуратури для прийняття 
рішення про притягнення до кримінальної відповідальності 
(відповіді про прийняте рішення не отримано). Чотирьох 
службових осіб ГУ ДПС притягнуто до дисциплінарної 
відповідальності 

9.8 Забезпечення організації 
проведення спеціальної перевірки 
щодо осіб, які претендують на 
зайняття посад у ГУ ДПС 

Відділ з питань 
запобігання та 
виявлення корупції 

Протягом 
півріччя 

Проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які 
претендують на зайняття посад у ГУ ДПС тимчасово 
припинено, у зв’язку із введенням воєнного стану 

9.9 Вжиття заходів щодо виявлення, 
запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів та здійснення  
контролю за дотримання вимог 
законодавства щодо 

Відділ з питань 
запобігання та 
виявлення корупції 
 

Протягом 
півріччя 

Протягом першого півріччя 2022 року вжито 115 заходів 
для запобігання та усунення конфлікту інтересів у осіб, які 
уповноважені на виконання функцій держави (отримано 
115 повідомлень про наявність конфлікту інтересів) 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Інформація про виконання 

врегулювання конфлікту інтересів 
9.10 Проведення (участь у проведенні) 

в установленому порядку 
службових розслідувань 
(перевірок) стосовно працівників 
ГУ ДПС  щодо невиконання 
вимог антикорупційного 
законодавства 

Відділ з питань 
запобігання та 
виявлення корупції 

Протягом 
півріччя 

Упродовж першого півріччя 2022 року, працівниками 
уповноваженого підрозділу ГУ ДПС, відповідно до пунктів 
першого, другого та третього статті 65-1 Закону України 
«Про запобігання корупції», проведено 1 службове 
розслідування з метою виявлення причин та умов, що 
сприяли вчиненню порушення службовою особою ГУ ДПС 
у Тернопільській області 

9.11 Забезпечення виконання 
Антикорупційної програми ДПС 
України на 2020 - 2022 роки в 
межах компетенції та вжиття 
заходів щодо усунення 
(мінімізації) корупційних ризиків 
з метою зменшення ймовірності 
вчинення корупційних 
правопорушень 

Відділ з питань 
запобігання та 
виявлення корупції, 
структурні 
підрозділи 

Протягом 
півріччя 

До Департаменту з питань запобігання та виявлення 
корупції ДПС України надано звіт ГУ ДПС у 
Тернопільській області «Про стан виконання  
Антикорупційної програми ДПС на  2020-2022 роки» за 
перше півріччя 2022 року  в межах компетенції (лист від 
08.07.2022№ 2108/8/19-00-14-08/12158) 

Розділ 10. Організація фінансової діяльності. Матеріально-технічний розвиток 

10.1 Організація планово-фінансової 
роботи в ГУ ДПС контролю за 
використанням фінансових і 
матеріальних ресурсів, 
забезпечення організації 
бухгалтерського обліку 

Управління 
інфраструктури та 
бухгалтерського 
обліку 

Протягом 
півріччя 

Відповідно до наказу ГУ ДПС  від 26.06.2019 №9 «Про 
порядок організації бухгалтерського обліку та деякі 
фінансові питання»,  національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку в державному секторі, а також 
інших нормативно-правових актів щодо ведення 
бухгалтерського обліку. 
 На підставі даних бухгалтерського обліку складено 
фінансову та бюджетну звітність, своєчасно подано у 
порядку, встановленому законодавством (листи від 
08.04.2022 №202/10/19-00-10-39, від 08.04.2022 
№200/10/19-00-10-39, від 06.07.2022 №306/10/19-00-10-29, 
від 06.07.2022 №307/10/19-00-10-29) 

10.2 Здійснення заходів, пов’язаних із Управління Протягом За перше півріччя  опрацьовано  1561 платіжних доручень 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Інформація про виконання 

поверненням помилково та/або 
надмірно сплачених сум єдиного 
внеску або інших коштів, які 
обліковуються 

інфраструктури та 
бухгалтерського 
обліку 

півріччя сплати єдиного  внеску 

10.3 Здійснення заходів щодо розвитку 
матеріально-технічної бази ГУ 
ДПС, поліпшення умов праці їх 
працівників, забезпечення й 
оснащення системами зв’язку, 
всіма видами інженерних 
комунікацій тощо 

Управління 
інфраструктури та 
бухгалтерського 
обліку 

Протягом 
півріччя 

Матеріально-технічні засоби зберігаються у складських 
приміщеннях адмінбудинку ГУ ДПС. Забезпечено 
належний складський облік матеріально-відповідальними 
особами ГУ ДПС. 
Матеріальне-технічне забезпечення  працівників ГУ ДПС  
здійснюється відповідно до заявлених потреб структурних 
підрозділів. 
За 6 місяців здійснено закупівлю акумуляторів для 
пожежного обладнання та вогнегасників 

10.4 Дотримання лімітної дисципліни 
(контроль за дотриманням 
доведених лімітів на 
використання паливно-
енергетичних ресурсів та води) та 
надання звітності 

Управління 
інфраструктури та 
бухгалтерського 
обліку 

Протягом 
півріччя 

Відповідно до вимог наказу ДПСУ від 14.01.22 №26 «Про 
затвердження Зведеного розподілу річних лімітів  
споживання теплової,електричної енергії, природного газу 
та води в натуральних показниках у Державній податковій 
службі України та її територіальних органах,що 
фінансуються з Державного бюджету України, на 2022 рік»  
у ГУ ДПС доведено ліміти споживання паливно-
енергетичних ресурсів.  
Зазвітний періодв 2022 року спожито  паливно-
енергетичних ресурсів: тепло – 40 відс., вода-38,8відс., 
електроенергія- 37,4 відс., природній газ – 63,2 відсотка 

10.5 Проведення процедур 
електронних закупівель товарів та 
послуг на електронних 
майданчиках в системі «Рrоzоrrо»  

Управління 
інфраструктури та 
бухгалтерського 
обліку 

Протягом 
півріччя 

Усі закупівлі товарів та послуг проводилися відповідно до 
ЗУ «Про публічні закупівлі» через систему  «Рrоzоrrо»., 
зокрема по КЕКВ 2210 – 123557,36  грн, КЕКВ 2240 – 
6712794,51  грн, КЕКВ  2271 – 370000  грн, КЕКВ 2272 – 
306857,31  грн, КЕКВ 2273 – 4370157  грн, КЕКВ 2274 – 
2581793,60  грн, КЕКВ 2275-41441,80  грн 
Вищевказані закупівлі були опубліковані через 
електронний  майданчик замовника на сайті 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Інформація про виконання 

«Держзакупівлі онлайн» 
 

Розділ 11. Інформаційно-технічне забезпечення діяльності та технічне супроводження електронних сервісів. Забезпечення охорони 
державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації 

11.1 Забезпечення упровадження та 
технічного супроводження 
інформаційних, 
телекомунікаційних та 
інформаційно-
телекомунікаційних систем і 
технологій, автоматизації 
процедур 

Управління 
електронних сервісів 

Протягом 
півріччя 

Забезпечено впровадження та технічне супроводження 
інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-
телекомунікаційних систем і технологій, автоматизації 
процедур. Щоденно проводиться ведення реєстрів та 
завантаження інформації з центрального рівня. 
На виконання запитів структурних підрозділів здійснено 
ряд вибірок під WEB-сторінку: інформація з ЄРПН, 
інформація з БД податкової звітності, інформація з 
облікових даних платників податків 

11.2 
 

Забезпечення функціонування та 
супроводження активного 
мережевого обладнання та 
обладнання ІР-телефонії 
локальної і корпоративної мережі, 
інформаційно-
телекомунікаційних систем та 
активного мережевого 
обладнання вузла доступу до 
мережі Інтернет ДПС 

Управління 
електронних сервісів 

Протягом 
півріччя 

Забезпечено щоденну підтримку серверного обладнання та 
обладнання ІР-телефонії локальної і корпоративної мережі. 
Постійно проводиться у підрозділах ГУ ДПС профілактика 
та налаштування комп’ютерної техніки, налаштування 
скриньок системи корпоративної мережі(FOSSMAIL) 

11.3 Адміністрування баз даних 
інформаційно – комунікаційних 
систем ГУ ДПС 

Управління 
електронних сервісів 

Протягом 
півріччя 

Забезпечено адміністрування баз даних інформаційно-
комунікаційних систем ГУ ДПС, створення резервних 
копії. 

11.4 Супроводження програмного 
забезпечення автоматизованих 
інформаційних систем та 
еталонної схеми нормативно-
довідкової інформації 

Управління 
електронних сервісів 

Протягом 
півріччя 

Забезпечено супроводження програмного забезпечення 
автоматизованих інформаційних систем та еталонної схеми 
нормативно-довідкової інформації. 
Забезпечено супроводження еталонної схеми нормативно-
довідкової інформації (схема ETALON). Забезпечено 
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виконання робіт з адміністрування та супроводження АІС 
ОР «Податки», здійснювались роботи по оновленню ДПС 
«Кошторис». 
 Здійснено адміністрування ІС «Податковий блок» та 
«Управління документами» надані права користувачам 
відповідно до службових записок 

11.5 
 

Надання практичної допомоги 
платникам податків з питань 
використання програмного 
рішення для програмних 
реєстраторів розрахункових 
операцій на безкоштовній основі 
для застосування таких 
реєстраторів під час здійснення 
господарської діяльності 

Управління 
електронних сервісів 

Протягом 
півріччя 

Інформацію щодо відео уроків, які дозволяють суб’єктам 
господарювання безперешкодно зареєструвати ПРРО, 
розміщено на офіційній сторінці Facebook та на субсайті 
ГУ ДПС, а також у всіх 17 Центрах обслуговування 
платників Тернопільської області на інформаційних 
стендах та електронних табло. 
Для забезпечення всебічного інформування платників 
податків про обов’язок застосування РРО/ПРРО, надання 
якісних консультацій суб’єктам господарювання 
проведено навчання з працівниками ЦОП. 
На сайті ДПС України та  суб-сайті територіальних органів 
ДПС у Тернопільській області  розміщено перелік 
посадових осіб ГУ ДПС, які відповідальні за надання 
консультацій з питань реєстрації РРО та/або ПРРО 

11.6 
 

Проведення робіт щодо обліку, 
зберігання матеріальних носіїв 
секретної інформації, оформлення 
та переоформлення доступу 
працівникам до секретних 
відомостей, проведення перевірок 
режиму секретності у 
структурних підрозділах ГУ ДПС   

Сектор охорони 
державної таємниці, 
технічного захисту 
інформації 

Протягом 
півріччя  

Розроблено накази про надання та скасування доступу, 
відправлені матеріали до УСБУ про надання та скасування  
допуску, отримання та відправка кореспонденції(реєстри, 
інв.спр.№15-02, 15-04), розроблено наказ про проведення 
квартальних перевірок наявності МНСІ 
 

11.7 Супроводження та контроль за 
функціонуванням створених в 
установі КСЗІ 

Сектор охорони 
державної таємниці, 
технічного захисту 
інформації 

Протягом 
півріччя  

Постійний моніторинг створеного в установі КСЗІ, 
оновлення АВПЗ на  АС, де обробляється службова 
інформація 
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Інформація про виконання 

11.8 Переоформлення Спеціального 
дозволу на провадження 
діяльності, пов’язаної з 
державною таємницею 

Сектор охорони 
державної таємниці, 
технічного захисту 
інформації 

Протягом 
півріччя 

Отримано  Спеціальний дозвіл на провадження  діяльності, 
пов’язаної з державною таємницею  
 
 

11.9 Забезпечення антивірусного 
захисту та кіберзахисту 
інформаційних ресурсів в 
автоматизованій системі ГУ ДПС  
 

Сектор охорони 
державної таємниці, 
технічного захисту 
інформації 

Протягом 
півріччя 

Постійне оновлення баз даних антивірусного програмного 
забезпечення з використанням баз ЦАЗІ, оновлення 
антивірусного програмного забезпечення  на робочих 
станціях та серверах 

 
Начальник  Головного управління  
ДПС у Тернопільській області 

   
                                                                                                            
                                                         Михайло ЯЦИНА 

 
 
 
 


