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Головне управління ДПС у Донецькій області (код згідно з ЄДРПОУ ВП 
44070187) було утворене як відокремлений підрозділ ДПС України 30 вересня
2020 року наказом ДПС України від 30.09.2020 № 529 «Про утворення 
територіальних органів Державної податкової служби» на виконання рішень 
Уряду, спрямованих на забезпечення функціонування ДПС у форматі єдиної 
юридичної особи. Відповідно до наказу ДПС України від 24.12.2020 №755 
«Про початок забезпечення здійснення діяльності територіальними органами 
ДПС повноважень та функцій» з 01 січня 2021 року Головне управління ДПС у 
Донецькій області розпочало здійснення повноважень та функцій Головного 
управління ДПС у Донецькій області (код згідно ЄДРПОУ 43142826), що 
ліквідується як юридична особа публічного права на виконання вимог 
постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 року № 893 «Деякі 
питання територіальних органів Державної податкової служби» та наказу ДПС 
України від 08.10.2020 № 556 «Про ліквідацію територіальних органів ДПС».

Головне управління ДПС у Донецькій області протягом 2021 року 
забезпечувало виконання функцій і повноважень, покладених на нього 
Положенням про Головне управління ДПС у Донецькій області, затвердженим 
наказом ДПС України від 12.11.2020 № 643 (зі змінами). В березні 2021 року 
організаційна структура Головного управління ДПС у Донецькій області 
зазнала важливих змін. Так, наказом Головного управління ДПС у Донецькій 
області від 24.03.2021 № 296 «Про зміни в організаційній структурі Головного 
управління ДПС у Донецькій області» був введений в дію затверджений 
19 березня 2021 року Головою ДПС України Любченком Олексієм перелік змін 
№ 1 до організаційної структури Головного управління ДПС у Донецькій 
області, відповідно до якого цим же наказом були утворені управління 
координації та моніторингу доходів бюджету та управління інформаційної 
взаємодії, а у складі управління податкового адміністрування юридичних осіб 
та організаційно-розпорядчого управління були відповідно ліквідовані 
несамостійні структурні підрозділи -  відділ координації та моніторингу доходів 
бюджету і відділ пресслужби, адміністрування субсайту та комунікацій з 
громадськістю відповідно, -  які до того виконували функції і повноваження 
новоутворених управлінь.

Виконання заходів плану роботи наведено з урахуванням змін в 
організаційній структурі Головного управління ДПС у Донецькій області. 
Назви розділів звіту відповідають назвам розділів Плану роботи Головного 
управління ДПС у Донецькій області на 2021 рік, затвердженого 05 березня
2021 року Головою ДПС України Любченком Олексієм.
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Розділ 1. Організація роботи щодо забезпечення виконання встановлених 
завдань із надходження податків, зборів, платежів

та інших доходів бюджету, а також єдиного внеску до бюджетів та
державних цільових фондів

Відповідно до наказів Державної податкової служби України (далі -  ДПС) 
від 26.12.2019 №228 «Про організацію роботи Державної податкової служби 
України із визначення індикативних показників доходів та забезпечення 
надходження платежів» (зі змінами; далі -  Наказ № 228), від 08.07.2021 № 672 
«Про організацію роботи Державної податкової служби України з визначення 
індикативних показників доходів та забезпечення надходження платежів» 
(зі змінами; далі -  Наказ № 672), протягом 2021 року в Головному управлінні 
ДПС у Донецькій області (далі -  ГУ ДПС) щомісяця проводився аналіз 
прогнозних показників збору до бюджетів усіх рівнів, у тому числі єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі -  єдиний 
внесок) у розрізі платежів та структурних підрозділів ГУ ДПС.

За результатами проведеної роботи відповідно до етапів прогнозування, 
визначених Порядком взаємодії структурних підрозділів ДПС та її 
територіальних органів при визначенні очікуваних надходжень платежів до 
бюджетів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування, затвердженим Наказом № 228, та Порядком взаємодії структурних 
підрозділів ДПС та її територіальних органів при визначенні очікуваних 
надходжень платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування, затвердженим Наказом № 672, до ДПС 
систематично надавались відповідні пропозиції щодо очікуваних надходжень.

Структурним підрозділам ГУ ДПС, в т.ч. і територіальним підрозділам у їх 
складі, щокварталу доводились індикативні показники доходів державного та 
місцевих бюджетів та сплати єдиного внеску (накази ГУ ДПС від 13.01.2021 
№ 47 «Про індикативні показники доходів на І квартал 2021 року», 
від 12.04.2021 № 327 «Про індикативні показники доходів на II квартал 
2021 року», від 14.07.2021 № 498 «Про індикативні показники доходів на 
III квартал 2021 року», від 12.10.2021 №615 «Про індикативні показники 
доходів на IV квартал 2021 року»). Крім того, протягом 2021 року виконавцям 
було доведено 13 наказів з уточненими індикативними показниками доходів.

З метою забезпечення рівномірного збору платежів до загального та 
спеціального фондів державного бюджету та виконання доведених 
індикативних показників доходів, до структурних підрозділів ГУ ДПС, в т.ч. і 
до територіальних підрозділів у їх складі, доводились доручення та службові 
листи з додатковими завданнями і резервами із забезпечення надходжень та 
оглядами (14 листів).

За підсумками 2021 року забезпечено надходження до бюджетів усіх 
рівнів та єдиного внеску у сумі 35 116,9 млн грн, темп росту до минулорічних 
надходжень складає 113,2відс. при індексі промислового виробництва
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104,1 відс. (додаток 1).
Забезпечено виконання індикативних показників доходів загального 

фонду державного бюджету на 101,4 відс., надійшло 9 538,7 млн грн, 
додаткові надходження понад індикативний показник -  132 млн гривень. Крім 
того, вдалося досягнути позитивного темпу росту надходжень до загального 
фонду державного бюджету порівняно з 2020 роком -  114,1 відс. або 
+1 181,8 млн грн {додаток 2).

Темп росту до факту минулого року забезпечено по усіх 
бюджетоутворюючих податках (додаток 3): по податку на прибуток -  
132 відс., по військовому збору -  121,6 відс., по податку на доходи фізичних 
осіб -  116,1 відс., по ПДВ -  107,6 відсотка. Структура податків, що сплачені до 
державного бюджету по Донецькій області в 2021 році, наведена в додатку 4.

Завдяки всебічним заходам, що вживаються для максимального виконання 
доведених індикативних показників, зокрема за рахунок відпрацювання 
наявних резервів, загальна сума додаткових надходжень до державного 
бюджету за 2021 рік складає 512 млн гривень.

Сума надходжень платежів до місцевих бюджетів складає
15 085,2 млн грн, індикативний показник доходів виконано на 100 відс. 
(15 082,9 млн грн), додатково надійшло 2,3 млн грн (додаток 5). Темп росту до 
минулорічних показників складає 115,6 відсотків. По основному 
бюджетоформуючому податку -  податку на доходи фізичних осіб (далі -  
ПДФО), питома вага якого в надходженнях становить 75,1 відс. -  надходження 
складають 11 335,2 млн грн, що на 1 618,5 млн грн або на 16,7 відс. більше 
фактичних надходжень за 2020 рік (9 716,6 млн грн). Структура податків, що 
сплачені до місцевих бюджетів у 2021 році по Донецькій області наведена у 
додатку 6.

За 2021 рік надійшло 10 479,3 млн грн єдиного внеску, що на 
1 607,7 млн грн або 18,1 відс. більше, ніж у 2020 році. Виконання індикативного 
показника забезпечено на 96,6 відс. (недобір 373,1 млн грн). На рівень 
виконання індикативу негативно вплинули наявність значної заборгованості із 
виплати заробітної плати (на 01.01.2022 становить 1 116,4 млн грн) та її 
зростання з початку року на 308,9 млн грн або на 38,3 відс., як наслідок втрати 
єдиного внеску оцінюються в 566 млн гривень.

Незважаючи на загальне виконання індикативних платежів, на рівень 
надходжень платежів впливають макроекономічні фактори, такі як:

1) податковий борг розташованих на тимчасово окупованій території 
підприємств, щодо якого немає правових підстав та можливості для проведення 
заходів стягнення, до зведеного бюджету станом на 01.01.2022 складає
4,3 млрд грн, або 40 відс. наявного податкового боргу по області 
(10,7 млрд грн);

2) несплата податкового боргу державними підприємствами вугільної 
галузі, сума якого до зведеного бюджету складає 3,3 млрд грн; це пов’язано з 
несвоєчасними розрахунками за реалізоване вугілля, усі кошти, що надходять, у
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т.ч. кошти державної підтримки підприємства направляють на погашення 
заборгованості із заробітної плати та оплату електроенергії;

3) наявність заборгованості по заробітній платі, розмір якої станом на 
01.01.2022 складає 1 116,4 млн грн, з якої 427,4 млн грн (38,3 відс.) -  по 
державним підприємствам вугільної галузі; 342,3 млн грн (30,7 відс.) -  по 
банкрутам, бюджети усіх рівнів недоотримали 696,9 млн грн (ПДФО -
113,9 млн грн, військовий збір -  17 млн грн, єдиний внесок -  566 млн грн).

Щомісяця проводився аналіз збору платежів за видами економічної 
діяльності, у т.ч. у розрізі бюджетоутворюючих платників податків.

У 2021 році найбільшу питому вагу в податкових надходженнях до 
зведеного бюджету області забезпечили підприємства (додаток 7):

1) державного управління, оборони -  3,2 млрд грн або 12,8 відс. 
надходжень до зведеного бюджету;

2) добувної промисловості -  2,6 млрд грн або 10,5 відс.;
3) металургії -  2,2 млрд грн або 9 відс.;
4) сільського господарства -  1,8 млрд грн або 7,3 відс.;
5) торгівлі -  1,7 млрд грн або 7 відс.;
6) галузі постачання електроенергії, газу, пари -  1,6 млрд грн або 6,6 відс.;
7) транспортної галузі -  1,4 млрд грн або 5,6 відс.;
8) що здійснюють професійну, наукову та технічну діяльність -

1,3 млрд грн або 5,4 відс. надходжень до зведеного бюджету.
Промисловість Донецької області є основою регіональної економіки. 

У 2021 році від підприємств промислового сектору до зведеного бюджету 
надійшло 9,0 млрд грн, у т.ч.:

- до державного бюджету -  3,8 млрд грн що складає 39,9 відс. від 
загального збору до державного бюджету (9,6 млрд грн);

- до місцевих бюджетів надійшло 5,2 млрд грн. що складає 34,6 відс. від 
загального збору до місцевих бюджетів (15,1 млрд грн).

У порівнянні з 2020 роком збір платежів до бюджетів усіх рівнів у 
промисловості збільшився на 0,9 млрд грн або на 11,7 відс. (у т.ч. до 
державного бюджету збільшився на 0,7 млрд грн, до місцевих бюджетів -  на 
0,3 млрд грн).

По більшості галузей економіки простежується збільшення надходжень до 
зведеного бюджету у порівнянні з минулим роком. Але в окремих галузях 
відбулось зменшення надходжень:

1) сільське господарство -  надходження до зведеного бюджету за 2021 рік 
у порівнянні з минулим роком зменшились на 96,4 млн грн; хоча обсяг 
сільськогосподарського виробництва області виріс на 7,7 відс. (у т.ч. 
виробництво рослинницької продукції зросло на 14,0 відс.), але через зниження 
ставки ПДВ з 20 відс. до 14 відс. по операціях з постачання окремих видів
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сільськогосподарської продукції втрати державного бюджету у квітні -  грудні 
2021 року склали 450,5 млн грн;

2) машинобудування -  надходження зменшились на 21,9 млн грн або на
2.9 відс.: випуск продукції в галузі протягом 2021 року у порівнянні з
2020 роком зменшився на 13,1 відс.; у машинобудуванні Донецької області спад 
виробництва триває вже другий рік поспіль, оскільки машинобудівні 
підприємства регіону не мають достатньо замовлень для стабільної виробничої 
діяльності через зниження інвестиційного попиту -  і зовнішнього, і, особливо, 
внутрішнього;

3) виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів -  
надходження зменшились на 62,4 млн грн або на 19,6 відс.: випуск продукції в 
галузі протягом 2021 року у порівнянні з минулим роком зменшився на
19.7 відс., оскільки деякі підприємства були змушені скоротити виробництво 
через подорожчання природного газу.

Щокварталу до ДПС України надавалася інформація щодо діяльності 
кластерних груп (листи від 08.04.2021 № 2589/8/05-99-04-03-21, від 08.07.2021 
№ 4895/8/05-99-19-01-21, від 20.10.2021 № 7351/8/05-99-04-01-08,
від 01.12.2021 № 8438/8/05-99-04-01-08). Листом від 06.01.2022 № 131/8/05-99
04-01-08 до ДПС України надані інформаційно-аналітичні матеріали щодо 
діяльності кластерних груп за 2021 рік. Крім того надані пропозиції щодо 
виключення 13 суб’єктів господарювання (далі -  СГ) з Реєстру кластерних 
груп, включення 10 нових учасників кластерних груп та переведення 4-х СГ до 
іншої кластерної групи з обґрунтуванням таких пропозицій. Листом від
08.05.2020 за № 2598/8/05-99-06-01-21 до ДПС України надана інформація 
щодо бенефіціарних власників кластерних груп та зв’язку підприємств, 
включених до Реєстру кластерних груп, з бенефіціарним власником.

До Реєстру кластерних груп суб’єктів господарювання на 2021 рік по 
Донецькій області включено 379 СГ, які належать до 28 кластерних груп. За
2021 рік від усіх СГ кластерних груп до зведеного бюджету надійшло
1 329,7 млн грн, у т.ч. по основних бюджетоформуючих податках: ПДВ -
473.9 млн грн, податок на прибуток -  69,1 млн грн, ПДФО та військовий збір -
575,4 млн гривень.

У порівнянні з 2020 роком спостерігається збільшення надходжень до 
зведеного бюджету від учасників кластерних груп. Так, збір до зведеного 
бюджету збільшився на 277,4 млн грн або у 1,3 рази, в т.ч. по ПДВ збір 
збільшився на 124,1 млн грн або у 1,4 рази, податку на прибуток -  збільшився 
на 48,7 млн грн або у 3,4 рази, ПДФО -  збільшився на 60,9 млн грн або на
11.8 відсотка.

З метою виконання індикативних показників та ефективного контролю за 
своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування і сплати податків та зборів 
до бюджетів усіх рівнів СГ державного сектору економіки, державна частка 
у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків, організована робота
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щодо:
- надання затверджених фінансових планів державних підприємств на 

поточний рік;
- проведення якісного аналізу фінансово-господарської діяльності 

державних підприємств, виявлення резервів збільшення бази оподаткування та 
поліпшення стану розрахунків із бюджетом;

- щоквартального моніторингу виконання державними підприємствами 
затверджених показників фінансових планів та з’ясування причин невиконання.

Державними підприємствами області у 2021 році сплачено до зведеного 
бюджету 464,3 млн грн, темп росту до факту 2020 року складає 109,7 відс., у т.ч.:

- збір до державного бюджету складає 193,9 млн грн, що на 13,8 млн грн 
або на 7,6 відс. перевищує надходження 2020 року;

- до місцевих бюджетів надійшло 270,3 млн грн, що на 27,1 млн грн або на
11,1 відс. більше, ніж у 2020 році.

В 2021 році для аналізу показників фінансових планів було відібрано 
24 державних підприємства. Запланована сума збору платежів до державного 
бюджету за 2021 рік згідно з наданими фінансовими планами складає
87,5 млн грн, фактично надійшло 97,5 млн грн або на 11,4 відс. (+10 млн грн) 
більше запланованого. За результатами роботи у 2021 році виконали свої 
фінансові плани 16 підприємств. Разом з тим, 8 підприємств не виконали 
заплановані показники надходжень до державного бюджету на загальну суму
11 млн гривень.

Важливим напрямком роботи в 2021 році залишалась реалізація заходів з 
виявлення та відпрацювання платників податків, які мають податкові 
ризики в своїй діяльності. З метою забезпечення координації зазначеної 
роботи в ГУ ДПС діяла робоча група для оперативного реагування та 
подолання економічних ризиків (наказ ГУ ДПС від 15.01.2021 № 70 «Про 
створення робочої групи» зі змінами), комісія ГУ ДПС з питань зупинення 
реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі 
податкових накладних (наказ ГУ ДПС від 04.01.2021 № 5 «Про затвердження 
складу комісії Головного управління ДПС у Донецькій області з питань 
зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному 
реєстрі податкових накладних» зі змінами) та Аналітична робоча група ГУ ДПС 
для забезпечення функціонування комісії ГУ ДПС з питань зупинення 
реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі 
податкових накладних (наказ ГУ ДПС від 06.01.2021 № 30 «Про склад 
Аналітичної робочої групи» зі змінами).

ГУ ДПС систематично та послідовно застосовувався комплекс заходів, 
направлених на самостійне виявлення, упередження та відпрацювання 
ризикових СГ. У 2021 році в межах вимог наказу ДФС від 28.07.2015 №543 
«Про забезпечення комплексного контролю податкових ризиків з ПДВ» зі 
змінами (далі -  Наказ № 543) організовано роботу по виявленню та
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відпрацюванню ймовірно ризикових платників податку, в ході якої 
досягнуто певні результати у відпрацюванні ризикових підприємств, задіяних 
у міжрегіональних схемах ухилення від оподаткування та доведених ДПС в 
межах виконання Наказу №543. За результатами проведеної роботи ГУ ДПС 
складено податкових інформацій про відсутність реальності здійснення 
господарської діяльності на суму 29 934,9 млн грн, які направлені за місцем 
реєстрації контрагентів, підтверджено взаємовідносини на суму
1 058,5 млн грн, платники ПДВ добровільно відмовились від ризикового 
кредиту шляхом подання уточнюючих розрахунків на суму 14,1 млн грн, 
зменшено від’ємне значення ПДВ -  6,7 млн грн, за результатами контрольно- 
перевірочної роботи донараховано 804,2 млн грн та зменшено від’ємне 
значення ПДВ на суму 146,6 млн грн, упереджено незаконне відшкодування 
ПДВ на суму 8,0 млн гривень.

Відповідно до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 11 грудня 2019 року № 1165 «Про затвердження порядків з питань 
зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному 
реєстрі податкових накладних» комісія ГУ ДПС з питань зупинення 
реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному 
реєстрі податкових накладних (утворена наказом ГУ ДПС від 04.01.2021 № 5 
«Про затвердження складу комісії Головного управління ДПС у Донецькій 
області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку 
коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» зі змінами (далі -  
Комісія)) приймає рішення: про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової 
накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних 
(далі -  ПН/РК в ЄРПН), про врахування/неврахування Таблиці даних платника 
податку (далі -  ТДПП), про відповідність/невідповідність платника податку на 
додану вартість критеріям ризиковості платника податку.

До Переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника 
податку (далі -  Перелік ризикових платників) станом на 01.01.2022 внесено
2 230 СГ або 34,4 відс. від загальної кількості платників ПДВ. З Переліку 
ризикових платників виключено 296 СГ, змінили місце податкового обліку з 
Донецької області на інші регіони 657 СГ, які були включені до Переліку 
ризикових платників за результатами розгляду комісією.

У 2021 році на розгляд комісії надійшло 27 178 повідомлень платника податку 
стосовно зупинених ПН/РК в ЄРПН, 1 247 ТДПП та 140 повідомлень про подання 
інформації та копій документів щодо невідповідності платника податку критеріям 
ризиковості платника податку. За результатами розгляду у встановлені терміни 
прийнято 25 709 рішень щодо реєстрації ПН/РК в ЄРПН на суму ПДВ 412,7 млн 
грн та 1 469 рішень щодо відмови у реєстрації ПН/РК в ЄРПН на суму ПДВ 104,6 
млн гривень. Розглянуто 1 247 ТДПП та прийнято рішення щодо врахування 46 
ТДПП та неврахування 1 201 ТДПП. За результатами розгляду інформації та копій 
документів прийнято 91 рішення щодо відповідності платника податку критеріям 
ризиковості платника податку та 49 рішень щодо невідповідності платника податку
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критеріям ризиковості платника податку.
Також забезпечувався контроль за повнотою сплати платежів до 

бюджету платниками, які ймовірно використовують схеми мінімізації 
податкових зобов’язань. За результатами аналізу даних Єдиного реєстру 
податкових накладних (далі -  ЄРПН) та поданої податкової звітності з ПДВ за 
2021 рік виявлено підприємства, які ймовірно використовують схеми ухилення 
від оподаткування. В результаті проведеної роботи забезпечено добровільне 
збільшення сплати ПДВ підприємствами, які погашали податкові зобов'язання 
накопиченими сумами від’ємного значення ПДВ, та платниками, що мали у 
попередніх звітних періодах низьку податкову ефективність з ПДВ, на
448.5 млн гривень. Забезпечені додаткові надходження ПДВ за 2021 рік в сумі
56.4 млн грн за рахунок:

- відпрацювання платників, які повинні сплатити штрафні санкції за 
несвоєчасну реєстрацію податкових накладних у ЄРПН, за несвоєчасне подання 
або неподання декларацій, за несвоєчасну сплату ПДВ -  0,7 млн грн;

- самостійного збільшення платниками нарахувань ПДВ по поданих 
уточнюючих розрахунках -  23,3 млн грн;

- надходження з електронного рахунку в системі електронного 
адміністрування ПДВ при анулюванні реєстрації платника ПДВ, погашення 
заборгованості по електронному рахунку в системі електронного 
адміністрування, надходження по деклараціях, наданих із запізненням -
32.4 млн гривень.

Протягом 2021 року вжито комплекс організаційних та практичних заходів
із забезпечення контролю за своєчасністю, достовірністю нарахування та 
повнотою сплати податку на додану вартість. За 2021 рік зібрано ПДВ у сумі 
З 336,6 млн грн (в т.ч. ПДВ з фізичних осіб -  108,0 млн грн), виконання 
індикативного показника становило 99,1 відсотка.

Не досягнуто виконання індикативного показника з ПДВ у 2021 році за 
рахунок:

1) зменшення надходжень від сільськогосподарських підприємств через 
зниження ставки оподаткування операцій з постачання окремих видів 
сільськогосподарської продукції з 20 відс. до 14 відс., сума втрат за квітень -  
грудень 2021 року становить 450,5 млн грн;

2) зменшення надходжень від сільськогосподарських підприємств через 
скорочення обсягів реалізації власної продукції окремими підприємствами- 
сільгоспвиробниками та несприятливі погодні умови, які призвели до 
вирощування низькосортової продукції (другого та третього сорту) та 
технічного браку, що впливає на вартість реалізації та сплату ПДВ, сума втрат 
за 2021 рік від зменшення обсягів постачання сільськогосподарської продукції 
становить 270,9 млн грн;

3) несплата задекларованих сум ПДВ підприємствами-боржниками -
196.6 млн гривень.
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Для забезпечення виконання індикативних показників з ПДВ та 
збільшення його надходжень до бюджету вжито всі необхідні заходи, за 
результатами яких:

- забезпечено приріст сплати ПДВ на 234,6 млн грн або на 7,6 відс. (в т.ч. 
ПДВ з фізичних осіб -  на 7,5 млн грн або 7,5 відс.) в порівнянні з 2020 роком 
(З 102,0 млн грн);

-забезпечено приріст на 163,7 млн грн добровільної сплати ПДВ 
підприємствами, які погашали податкові зобов’язання накопиченими сумами 
від’ємного значення ПДВ;

- платники податку, що в звітних періодах (місяцях) 2021 року декларували 
незначні суми ПДВ до сплати, добровільно задекларували 284,8 млн грн ПДВ.

У 2021 року 56 платниками заявлено до відшкодування ПДВ
746.9 млн грн, з яких майже 65,0 відс. або 485,6 млн грн припадає на 
виробників-експортерів власної продукції. Щодо всіх заявлених сум своєчасно 
проведено перевірки, а саме проведено 377 камеральних перевірок та 
29 документальних позапланових перевірок з питань достовірності нарахування 
бюджетного відшкодування ПДВ.

За результатами проведених у 2021 році перевірок виявлено:
- завищення заявленого бюджетного відшкодування ПДВ або відмовлено у 

його наданні на загальну суму 22,3 млн грн;
- завищення від’ємного значення з ПДВ на загальну суму 18,4 млн грн;
- заниження податкових зобов’язань з ПДВ 0,2 млн гривень.
У 2021 році 55 платникам відшкодовано ПДВ 726,92 млн грн (<додаток 8), в 

т.ч. за рішеннями суду (у т.ч. пені за несвоєчасне відшкодування) відшкодовано
49.9 млн грн, або 6,9 відс. від загальної суми відшкодування (13 СГ).

Структура відшкодування ПДВ має наступний вигляд (додаток 9):
- підприємствам виробникам-експортерам власної продукції відшкодовано

513,5 млн грн або 70,6 відс. всіх відшкодованих сум податку (34 СГ);
- підприємствам-експортерам продукції невласного виробництва відшкодовано

134,3 млн грн або 18,5 відс. всіх відшкодованих сум податку (12 СГ);
- платникам, які здійснюють операції з придбання або будівництва 

основних фондів, ТМЦ, відшкодовано 65,1 млн грн або 9 відс. всіх 
відшкодованих сум податку (4 СГ);

- платникам, які здійснюють імпортні операції з придбання ТМЦ, 
відшкодовано 11,3 млн грн або 1,6 відс. (2 СГ);

- платникам (УТОГ, УТОС) відшкодовано 2,5 млн грн або 0,3 відс. всіх 
відшкодованих сум податку (2 СГ);

- іншим (дипломатичні місії -  консульство) відшкодовано 0,2 млн грн або 
0,03 відс. від загальної суми відшкодування (1 СГ).

За 2021 року фізичними особами -  підприємцями, які є платниками ПДВ, 
суми до відшкодування ПДВ не декларувались.



11

Станом на 01.01.2022 в ГУ ДПС обліковуються залишки невідшкодованого 
ПДВ у сумі 638,6 млн грн (43 СГ), з яких 524,4 млн грн або 82,1 відс. 
перебувають в стадії апеляційного оскарження та судах різних інстанцій або 
обліковуються по платника, що перебувають на окупованій території області.

За 2021 рік сума надходжень податку на прибуток до державного 
бюджету склала 568,9 млн грн або 152,6 відс. індикативу, що більше на
135,8 млн грн надходжень 2020 року (433,1 млн грн). До місцевих бюджетів 
сума надходжень склала 76,6 млн грн, що на 12,3 млн грн більше надходжень
2020 року (64,3 млн грн), індикативний показник виконано на 192,6 відсотка.

За 2021 рік надходження частини чистого прибутку (доходу)
господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об’єднань), 
що вилучається до загального фонду державного бюджету, склали 9,4 млн грн, 
що на 9,5 млн грн менше надходжень 2020 року (18,9 млн грн), індикатив 
виконано на 130,2 відсотка (зменшення надходжень пов’язане зі збільшенням 
вартості природного газу, що призвело до збільшення витрат комунальних 
підприємств та, як наслідок, до зменшення бази оподаткування). До місцевих 
бюджетів сума надходжень склала 5,5 млн грн, що на 8,7 млн грн менше 
надходжень 2020 року (14,2 млн грн), індикативний показник перевиконано у
5 разів.

За підсумками кампанії декларування податку на прибуток за три квартали
2021 року надано 400 декларацій. Загальна сума доходів, задекларована 
підприємствами за три квартали 2021 року, склала 41 546,6 млн грн, сума 
податку на прибуток -  408,8 млн грн (до державного бюджету -  361,8 млн грн, 
до місцевих -  47,0 млн грн). Задекларовано від’ємне значення об’єкту 
оподаткування на загальну суму збитків 37 863,6 млн гривень. За результатами 
камеральних перевірок податкової звітності з податку на прибуток зменшено 
від’ємне значення об’єкту оподаткування на 147,2 млн гривень.

Протягом 2021 року ГУ ДПС забезпечено контроль за повнотою 
нарахування та сплати акцизного податку відповідно до діючих ставок, у т.ч. 
акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів. За 2021 рік надходження до зведеного бюджету склали 
(додаток 10):

1) з акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів 
(продукції) -  33,0 млн грн або 217,0 відс. індикативного показника, що більше 
доведеного індикативного показника доходів на 17,8 млн грн;

2) з акцизного податку з ввезених на митну територію України 
підакцизних товарів -  26,1 млн грн або 166,4 відс. індикативного показника, що 
більше доведеного індикативного показника доходів на 10,4 млн грн;

3) з акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів -  279,0 млн грн або 105,5 відс. індикативного 
показника, що більше доведеного індикативного показника доходів на
14,6 млн гривень.
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Протягом 2021 року вжито необхідних заходів для забезпечення повноти 
нарахування та своєчасності сплати екологічного податку, рентної плати, 
єдиного податку, податку на майно та інших платежів. За результатами 
вжитих заходів в 2021 році по ресурсних платежах до державного бюджету від 
юридичних осіб надійшло 971,1 млн грн або 105,2 відс. індикативу, до місцевих 
бюджетів -  658,0 млн грн або 104,4 відс. індикативу. Загалом протягом 
2021 року до зведеного бюджету надійшло:

- рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів -  0,8 млн грн 
або 265,2 відс. індикативу;

-рентної плати за спеціальне використання води -  107,3 млн грн або
100.7 відс. індикативу;

-рентної плати за користування надрами -  307,3 млн грн або 136,0 відс. 
індикативу;

- рентної плати за користування надрами для видобування кам'яного 
вугілля коксівного та енергетичного -  173,1 млн грн або 80,6 відс. індикативу 
(невиконання індикативного показника пояснюється несплатою задекларованих 
зобов’язань державними підприємствами вугледобувної галузі, які мають 
значні суми податкового боргу);

- рентної плати за користування надрами для видобування природного газу
-  0,9 млн грн або 171,1 відс. індикативу;

- рентної плати за користування радіочастотами -  0,8 млн грн або
112,5 відс. індикативу;

- екологічного податку -  1 039,0 млн грн або 103,5 відс. індикативу.

За 2021 рік також забезпечено надходження 1 185,0 млн грн місцевих 
податків і зборів або 105,2 відс. індикативу, в т.ч.:

- плати за землю з юридичних осіб -  1 062,8 млн грн або 104,2 відс.;
- єдиного податку третьої групи з юридичних осіб -  126,8 млн грн або

117,4 відс. індикативу;
- єдиного податку четвертої групи -  210,6 млн грн або 112,4 відс. 

індикативу;
- туристичного збору -  1,7 млн грн або 242,8 відс.;
- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з юридичних 

осіб -  118,6 млн грн або 113,6 відс.;
- транспортного податку з юридичних осіб -  1,9 млн грн або

126.7 відсотка.
З метою реалізації всіх наявних резервів для збільшення надходжень плати 

за землю протягом 2021 року проведено звірки з територіальними органами 
Держгеокадастру, органами місцевого самоврядування та місцевими органами 
виконавчої влади. Завдяки проведенню щомісяця аналізу отриманої інформації 
залучено до оподаткування 107 СГ на суму плати за землю 11,6 млн гривень.
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Також в 2021 році забезпечено надходження від фізичних осіб:
- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки -

47,2 млн грн або 113,8 відс. індикативу;
- транспортного податку -  794,2 тис. грн або 115,1 відс. індикативу;
- плати за землю з фізичних осіб -  193,8 млн грн або 105,6 відс. 

індикативу;
-єдиного податку з фізичних осіб -  837,2 млн грн або 109,4 відс. 

індикативу;
- туристичного збору -  2,4 млн грн або 126,2 відс. індикативу.

У 2021 році фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб (далі
-  ПДФО) становлять 15 146,2 млн грн або 95,9 відс. індикативу, що більше 
надходжень аналогічного періоду минулого року на 2 062,1 млн грн або на 
15,8 відсотка. Військового збору надійшло 737,6 млн грн або 99,9 відс. 
індикативу, що більше надходжень аналогічного періоду минулого року на
134.6 млн грн або на 22,3 відсотка. Невиконання індикативних показників у 
2021 році з ПДФО та військового збору обумовлено:

- зростанням в 2021 році заборгованості із виплати заробітної плати на
308,9 млн грн або на 38,3 відс. (з 807,5 млн грн станом на 01.01.2021 до
1 116,4 млн грн станом на 01.01.2022);

- скороченням фонду оплати праці у зв’язку із призупиненням діяльності 
та скороченням штату окремими платниками;

- зменшенням надходжень ПДФО з доходів у вигляді процентів банку в 
порівнянні із 2020 роком у зв’язку із зниженням процентної ставки по 
депозитам.

За рахунок залучення додаткових резервів до бюджету надійшло ПДФО у 
сумі 525,1 млн грн та військового збору -  43,8 млн грн, у т.ч. за результатами 
проведених заходів, спрямованих на погашення заборгованості із заробітної 
плати, до бюджету надійшло 486,8 млн грн ПДФО та 38,5 млн грн військового 
збору; за рахунок легалізації доходів громадян -  31,6 млн грн ПДФО та
4,7 млн грн військового збору; за рахунок проведеної роботи, спрямованої на 
створення умов для підвищення заробітної плати вище за її мінімально 
встановлений рівень -  6,7 млн грн ПДФО та 0,6 млн грн військового збору.

Протягом 2021 року вжито вичерпних заходів із забезпечення надходжень 
єдиного внеску. Так, фактично надійшло 10 479,3 млн грн єдиного внеску або
96.6 відс. індикативного показника, що більше надходжень аналогічного 
періоду минулого року на 1 608,0 млн грн або на 18,1 відсотка. На рівень 
виконання індикативу негативно вплинули наявність значної заборгованості із 
виплати заробітної плати (на 01.01.2022 становить 1 116,4 млн грн) та її 
зростання з початку року на 308,9 млн грн або на 38,3 відс., як наслідок втрати 
єдиного внеску оцінюються в 566 млн гривень.
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За рахунок залучення додаткових резервів надійшло єдиного внеску:
- за результатами проведення заходів, спрямованих на погашення 

заборгованості із заробітної плати -  381,9 млн грн;
- за рахунок легалізації доходів громадян -  40,0 млн грн;
- за результатами роботи, спрямованої на створення умов для підвищення 

рівня заробітної плати -  7,9 млн гривень.

В рамках кампанії по декларуванню громадянами доходів, отриманих у
2020 році, громадянами Донецької області подано 22 906 декларацій, що 
становить 92,4 відс. до показника 2020 року (24 789 декларацій), у т.ч. 
17 862 обов’язкових декларацій або 88,4 відс. від кількості таких декларацій, 
поданих в 2020 році (20 199 декларацій), та 5 044 декларацій, поданих з метою 
отримання податкової знижки, або 109,9 відс. від кількості таких декларацій, 
поданих в 2020 році (4 590). Загальна сума задекларованого за 2020 рік доходу 
склала 2 509,8 млн грн, що становить 105,4 відс. до суми доходу, 
задекларованого за 2019 рік (2 380,8 млн гривень). Суми задекларованих 
зобов’язань з ПДФО та військового збору становлять відповідно 162,3 млн грн 
або в 2,2 рази більше, ніж в минулому році (75,2 млн грн), та 19,1 млн грн або в
1.7 рази більше, ніж в минулому році (11,5 млн гривень). За 2021 рік за 
результатом декларування громадянами доходів, отриманих в 2020 році, 
сплачено 161,4 млн грн ПДФО, що становить 99,4 відс. від його задекларованої 
суми, та 19,0 млн грн військового збору, що становить 99,5 відс. від його 
задекларованої суми.

Протягом 2021 року надходження в рахунок погашення податкового 
боргу до зведеного бюджету склали 346,2 млн грн (до державного бюджету -
220.0 млн грн або 224,9 відс. доведеного ДПС індикативу, до місцевих 
бюджетів -  126,2 млн грн (індикативний показник ДПС не доводився)) у т.ч. за 
рахунок:

- проведення профілактичних заходів -  298,8 млн грн;
- надходження від розстрочення грошових зобов’язань / податкового боргу

з врахуванням сплати податкового боргу за рішеннями суду про розстрочення 
(відстрочення) виконання постанов про стягнення податкового боргу -
24.0 млн грн;

- надходження від платників, які перебувають у процедурі банкрутства -
11.7 млн грн;

- стягнення податкового боргу за виконавчими документами -  3,9 млн грн;
- стягнення з банківських рахунків обслуговуючих банків -  3,6 млн грн;
- вилучення готівкових коштів -  0,7 млн грн;
- надходження від реалізації майна боржників, яке перебуває у податковій 

заставі -  3,5 млн гривень.
За результатами проведеної роботи надходження від заходів стягнення в
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рахунок погашення заборгованості з єдиного внеску в 2021 році склали
433.5 млн гривень.

За рахунок надходжень від реалізації майна боржників, яке перебуває у 
податковій заставі, в 2021 році надійшло 3,5 млн грн або 276,9 відс. доведеного 
індикативу (1,3 млн грн).

Індикативний показник надходжень коштів від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і 
грошових коштів, власники яких невідомі, до державного бюджету за 2021 рік 
виконано на 101 відс., фактично надійшло 181,8 тис. гривень. Індикативний 
показник надходжень коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, 
спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку 
спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі, до місцевого бюджету за 2021 рік перевиконано майже в 5 разів, 
фактично надійшло 153,8 тис. гривень.

Протягом 2021 року надходження в рахунок погашення податкового 
боргу до зведеного бюджету склали 346,2 млн грн, в т.ч. до державного 
бюджету -  220,0 млн грн або 224,9 відс. доведеного ДПС індикативу, до 
місцевих бюджетів 126,2 млн грн (індикативний показник ДПС не доводився). 
Надходження в рахунок погашення податкового боргу забезпечені завдяки:

- проведенню профілактичних заходів з боржниками -  298,8 млн грн 
(86,3 відс. від загальної суми надходжень);

- надходженням розстрочених грошових зобов’язань / податкового боргу (в 
т.ч. і сплаті податкового боргу за рішеннями суду про розстрочення (відстрочення) 
виконання постанов про стягнення податкового боргу) -  24,0 млн грн (7 відс.);

- надходженням від платників, які перебувають у процедурах банкрутства 
-11 ,7  млн грн (3,4 відс.);

- стягненню податкового боргу за виконавчими документами -  3,9 млн грн 
(1,1 відс.);

- стягненню коштів з банківських рахунків боржників -  3,6 млн грн 
(1 відс.);

- вилученню готівкових коштів -  0,7 млн грн або (0,2 відс.)
- надходженням від реалізації майна боржників, яке перебуває у 

податковій заставі -  3,5 млн грн (1 відс.).
За результатами проведеної роботи надходження від заходів стягнення в 

рахунок погашення заборгованості з єдиного внеску в 2021 році склали
433.5 млн гривень.

За рахунок надходжень від реалізації майна боржників, яке перебуває у 
податковій заставі, в 2021 році надійшло 3,5 млн грн або 276,9 відс. доведеного 
ДПС індикативу (1,3 млн грн). Надходження коштів від реалізації скарбів,
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майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку 
спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних 
цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі, до державного бюджету 
за 2021 рік виконано на 101 відс., фактичне надійшло 181,8 тис. гривень. 
Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового 
майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи 
дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі, 
до місцевого бюджету за 2021 рік перевиконано майже в 5 разів, фактично 
надійшло 153,8 тис. гривень.

Станом на 01.01.2022 податковий борг до зведеного бюджету
(додаток 11) складає 10 674,1 млн грн (до державного бюджету -  
8 652,1 млн грн або 81 відс. від загальної суми боргу, до місцевих бюджетів -
2 022,0 млн грн або 19 відс.), у т.ч.:

1) борг платників, що перебувають на тимчасово окупованій території -
4 276,9 млн грн або 40,1 відс. (відповідно до вимог пункту 38.2 підрозділу 10 
розділу XX «Перехідні положення» ПКУ зупинене застосування заходів 
стягнення (ст.ст. 87-101 ПКУ) щодо таких платників);

2) борг платників, що перебувають на контрольованій території -  
6 397,2 млн грн або 59,9 відс., з яких борг боржників, що:

- не звітують -  1437,5 млн грн (13,5 відс.);
- перебувають в різних стадіях банкрутства -  1 145,1 млн грн (10,7 відс.);
- перебувають в стадії ліквідації -  136 млн грн (1,3 відс.);
- здійснюють господарську діяльність (активний податковий борг) -

3 678,6 млн грн (34,5 відс.), найбільша питома вага припадає на боржників у 
вугледобувній галузі (88,9 відс. або 3 268,6 млн грн).

Протягом 2021 року відбулось зростання податкового боргу в 
абсолютному значенні на 160,5 млн грн або на 1,5 відс. (податковий борг на
01.01.2021 -  10 513,7 млн грн), в т.ч. до державного бюджету -  на 165,8 млн грн 
або на 2 відс. (борг на 01.01.2021 -  8 486,3 млн грн), до місцевих бюджетів -  
зменшення на 5,4 млн грн або на 0,3 відс. (борг на 01.01.2021 -  2 027,4 млн грн). 
При цьому новостворений податковий борг (борг, що утворився протягом року) 
за 2021 рік становить 2 293,2 млн грн, виник він переважним чином за рахунок:

- взяття на податковий облік боржників з інших областей -  1 459,1 млн грн;
- несплати донарахованих за результатами перевірок сум -  260,7 млн грн;
- несплати поточних нарахувань -  432,7 млн грн;
- несплати вугільними підприємствами сум розстроченого податкового 

боргу згідно рішень судів минулих років -  140,7 млн гривень.
Без врахування новоствореного податкового боргу вжитими заходами в 

2021 році забезпечено скорочення податкового боргу на 2 132,7 млн грн або на
20,3 відс. (додаток 12).



17

Кількість боржників з сумою боргу до 3 060 тис. гри (юридичні особи та 
фізичні особи -  підприємці) в порівнянні з 01.01.2021 (26 744 особи) зросла в
2021 році на 56 887 та на 01.01.2022 склала 83 631 особи. Основна причина 
зростання -  несплата фізичними особами зобов’язань з податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки, та плати за землю.

Протягом 2021 року розглянуто 14 звернень платників податків щодо 
отримання розстрочень (відстрочень) грошових зобов’язань / податкового 
боргу на загальну суму 132,3 млн гривень. За результатами розгляду підготовлено
2 рішення про розстрочення грошових зобов’язань / податкового боргу на 
загальну суму 59,5 млн грн, надійшло до бюджету 24,0 млн грн розстрочених 
грошових зобов’язань / податкового боргу (в т.ч. і сплаті податкового боргу за 
рішеннями суду про розстрочення (відстрочення) виконання постанов про 
стягнення податкового боргу). Достроково розірвано 1 договір про розстрочення 
грошових зобов’язань / податкового боргу на суму 35,6 млн гривень. В 2021 році 
списано 806,4 млн грн безнадійного податкового боргу.

У 2021 році забезпечено своєчасне формування звітності щодо стану 
розрахунків платників податків з бюджетами та сплати єдиного внеску 
сформовано 821 таких звітів та зведених інформацій.

Розділ 2. Проведення роботи з питань дотримання вимог податкового 
законодавства, законодавства щодо адміністрування єдиного внеску 

та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого 
покладено на ДПС, у т.ч. боротьби з відмиванням доходів, одержаних

злочинним шляхом

Протягом звітного періоду управлінням податкового аудиту проведено 
1 713 документальних перевірок (в т.ч. планові -  92 перевірки, позапланові -  
1 621 перевірок), донараховано 437,8 млн грн (в т.ч. за плановими перевірками
-  224,5 млн грн, за позаплановими -  213,3 млн грн), узгоджено 369,5 млн грн 
донарахованих сум (в т.ч. за плановими перевірками -  145,0 млн грн, за 
позаплановими -  224,5 млн грн), з них стягнуто 207,1 млн грн (в т.ч. за 
плановими перевірками -  32,0 млн грн, за позаплановими перевірками -
175,1 млн грн).

Також протягом 2021 року забезпечено проведення фактичних перевірок 
платників податків. Так, управлінням податкового аудиту протягом року було 
проведено 251 фактичну перевірку дотримання законодавства з питань 
регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків 
розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, 
патентів, свідоцтв, за результатами яких донараховано 21,9 млн грн (з них 
узгоджено 21,2 млн грн), стягнуто до бюджету 2,3 млн гривень. Враховуючи 
введення мораторію на проведення перевірок платників податків та окремих
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умов поширення дії мораторію на проведення податкових перевірок на період 
карантину згідно з Законом України від 13 травня 2020 року № 591-IX «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо 
додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, 
спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби 
(СОУШ-19)» фактичні перевірки щодо дотримання роботодавцем 
законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових 
відносин з працівниками (найманими особами) протягом 2021 року не 
проводились.

Основні показники контрольно-перевірочної роботи управління 
податкового аудиту наведені у додатках 13-15.

Управлінням контролю за підакцизними товарами за 2021 рік проведено 
236 фактичних перевірок з питань контролю за обігом підакцизних товарів, 
сума донарахованих штрафних (фінансових) санкцій склала 54 735,8 тис. грн, в 
т.ч. в сфері обігу пального проведено 116 перевірок та застосовано штрафних 
(фінансових) санкцій на суму 28 248,4 тис. грн, в сфері обігу алкогольних та 
тютюнових виробів проведено 120 перевірок та застосовано штрафних 
(фінансових) санкцій на суму 26 487,4 тис. грн (додаток 16). З донарахованих 
сум в 2021 році стягнуто 1 866,2 тис. гривень.

Вжито заходів для організації проведення камеральних перевірок 
податкової звітності та застосування відповідних штрафних санкцій згідно з 
вимогами чинного законодавства. Так, протягом 2021 року:

1) управлінням з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків 
проведено камеральні перевірки:

1.1) з податку на прибуток (17 205 камерально перевірених декларацій):
- донараховано 0,27 млн грн податку;
- зменшено від’ємне значення податку на 147,2 млн грн;
1.2) з ПДВ (59 703 камерально перевірених декларацій):
- донараховано ПДВ в сумі 13,7 млн грн;
- зменшено суму від'ємного значення з податку на додану вартість -

10,8 млн грн;
- застосовано штрафних санкцій за несвоєчасне подання або неподання 

податкової звітності з ПДВ (ст. 120 ПКУ) на суму 2,7 млн грн;
- застосовано штрафних санкцій за несвоєчасну сплату ПДВ (ст. 124 ПКУ) 

на суму 12,4 млн грн;
- застосовано штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових 

накладних в ЄРПН (ст. 120і ПКУ) на суму 13,0 млн грн;
2) управлінням податкового адміністрування проведено камеральні 

перевірки з рентної плати, екологічного податку та місцевих податків 
(27 063 камерально перевірених декларацій):
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- донараховано податків в сумі 1,4 млн грн;
- застосовано штрафних санкцій за несвоєчасне подання або неподання 

податкової звітності (ст. 120 ПКУ) на суму 0,2 млн грн;
- застосовано штрафних санкцій за несвоєчасну сплату (ст. 126 ПКУ) на 

суму 1,0 млн грн;
3) управлінням податкового адміністрування фізичних осіб проведено 

камеральні перевірки з податків, що сплачуються фізичними особами -  
встановлено 1 008 порушень, донараховано 269,7 тис. грн та стягнуто
184,6 тис. гривень.

4) управлінням контролю за підакцизними товарами проведено камеральні 
перевірки (додаток 16):

4.1) з акцизного податку, за результатами 888 результативних камеральних 
перевірок:

- застосовано штрафних санкцій за несвоєчасне подання або неподання 
податкової звітності з податку (ст. 120 ПКУ) на суму 593,5 тис. грн;

- застосовано штрафних санкцій за несвоєчасну сплату податку (ст. 124 
ПКУ) на суму 467,1 тис. грн;

4.2) 352 звітів СГ, які здійснюють діяльність з виробництва та реалізації 
спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, за формами № 1-РС, № 02- 
РС, № 3-РС, № 1-ОА, № 1-ОТ, застосовано штрафних санкцій за неподання, 
несвоєчасне подання або подання з недостовірними даними звітів:

- до виробників алкогольних напоїв (у т.ч. сидру та перрі, виноматеріалів)
-  68,0 тис. грн;

- до СГ, що здійснюють оптову торгівлю алкогольними напоями -
17.0 тис. грн;

- до СГ, що здійснюють оптову торгівлю тютюновими виробами -
34.0 тис. гривень.

За результатами комплексного відпрацювання управлінням податкового 
аудиту задіяних у міжрегіональних схемах ухилення від оподаткування та 
ризикових СГ за 2021 рік донараховано -  249,5 млн грн, зменшено залишок 
від’ємного значення з ПДВ на 19,4 млн грн, зменшено збитки по підприємствам 
на 5,5 млн грн, встановлено відсутність реального здійснення операцій та 
узагальнено податкову інформацію на суму 2 517,6 млн грн сумнівного 
податкового кредиту, добровільно відмовились від сумнівного схемного 
кредиту шляхом надання уточнюючих розрахунків підприємства- 
«вигодонабувачі» на суму ПДВ 5,1 млн грн, із яких сплачено до бюджету 
1,97 млн гривень. До ДПС України щомісяця надавалась інформація стосовно 
узагальнення та аналізу результатів контрольно-перевірочної роботи за формою 
«Аудит-1» (12 листів).

У 2021 році забезпечено виконання п. З Порядку формування плану-
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графіка проведення документальних планових перевірок платників податків, 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.06.2015 № 524 
(зі змінами), щодо надання ДПС проекту плану-графіку проведення 
документальних планових перевірок платників податків на 2022 рік по 
платниках податків реального сектору економіки, які за результатами 
господарської діяльності мають найбільші ризики несплати до бюджету 
податків та зборів, обов’язкових платежів відповідно до встановлених критеріїв 
відбору.

Забезпечено своєчасну підготовку та надання ДПС проекту плану-графіку 
проведення документальних планових перевірок платників податків на 2022 рік 
(лист ГУ ДПС від 30.11.2021 №8372/8/05-99-07-08-16). До плану-графіку
2022 року включено 103 платника податків. До І розділу включено 70 платників 
податків -  юридичних осіб; до III розділу -  21 платник податків -  фізична 
особа; до IV розділу -  12 платників податків -  юридичних осіб для їх перевірки 
з питань правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати ПДФО, 
військового збору та єдиного внеску.

Важливим напрямком роботи було проведення перевірок діяльності СГ, 
які порушують податкове законодавство при виплаті заробітної плати та 
інших доходів громадянам. У 2021 році проведено 492 таких перевірки, 
донараховано 63,3 млн грн та стягнуто до бюджету 4,5 млн гривень.

Забезпечувався контроль за дотриманням платниками чинного 
законодавства з питань сплати єдиного внеску. За результатами проведених 
документальних перевірок протягом 2021 року встановлено 197 порушень 
законодавства з питань сплати єдиного внеску, за результатами яких 
донараховано 25,6 млн грн штрафних санкцій та пені, сплачено
1,4 млн гривень.

Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним 
шляхом, у 2021 році складено 369 повідомлень про фінансові операцій, які 
можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, 
на загальну суму 2 552,2 млн грн (з яких управлінням податкового аудиту 
виявлено 20 таких операцій на суму 93,4 млн гривень). Відповідна інформація 
надавалась до Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних 
злочинним шляхом, ДПС України (29 листів).

За 2021 рік управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних 
злочинним шляхом, складено 26 матеріалів за виявленими правопорушеннями 
у сфері державних закупівель, у т.ч.:

- за предикатними злочинами -  26 матеріалів на суму 716,2 млн грн;
- ст. 209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом» 

Кримінального кодексу України (далі -  ККУ) -  15 матеріалів на суму
515,8 млн гривень.

В результаті розгляду правоохоронними органами матеріалів, складених за
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виявленими правопорушеннями у сфері державних закупівель (з урахуванням 
матеріалів складених в інших періодах) порушено 3 кримінальних 
провадження, які обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (далі -  
ЄРДР), приєднано до відкритих кримінальних проваджень 20 матеріалів.

Загалом в 2021 році управлінням боротьби з відмиванням доходів, 
одержаних злочинним шляхом, складено 150 матеріалів з ознаками 
кримінальних правопорушень (за ст. 209 ККУ на суму 14 401,9 млн грн, за 
предикатними злочинами на суму 15 006,9 млн грн), за результатами розгляду 
яких правоохоронними органами 122 матеріали було приєднано до 
кримінальних проваджень та порушено 14 кримінальних проваджень, які було 
обліковано в ЄРДР. Загальні відомості про результати роботи управління 
боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, наведено в 
додатках 17,18.

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

Протягом 2021 року було вжито низку організаційних та практичних 
заходів та забезпечено контроль за оподаткуванням в сфері виробництва та 
обігу підакцизних товарів.

До ДПС щомісяця надавались замовлення щодо виготовлення марок 
акцизного податку згідно попереднім заявкам-розрахункам, які надаються 
підприємствами -  виробниками та імпортерами підакцизної продукції. 
Протягом 2021 року замовлено 26,7 млн штук марок акцизного податку для 
маркування алкогольних напоїв з використанням штрих коду та СЖ-коду та 
рідин, що використовуються в електронних сигаретах, реалізовано марок у 
кількості 22,4 млн штук.

Відповідно до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок 
акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і 
рідин, що використовуються в електронних сигаретах, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року №1251 (зі 
змінами), марки акцизного податку зберігаються у сховищі ГУ ДПС. 
В 2021 році проведено 6 інвентаризацій залишків марок акцизного податку, які 
знаходяться у сховищі ГУ ДПС (накази ГУ ДПС від 06.01.2021 № 29 «Про 
проведення інвентаризації», від 05.05.2021 № 354 «Про проведення
інвентаризації», від 09.06.2021 № 447 «Про проведення інвентаризації»,
від 30.06.2021 № 479 «Про проведення інвентаризації», від 22.10.2021 №630 
«Про інвентаризацію», від 30.12.2021 № 751 «Про позапланову інвентаризацію 
марок акцизного податку»). За результатами проведених інвентаризацій 
розбіжностей та недостач не встановлено.

Забезпечено ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями, 
пивом, тютюновими виробами і рідинами, що використовуються в електронних
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сигаретах, роздрібної торгівлі пальним та його зберігання. Станом на
01.01.2022 по Донецькій області налічується 9 756 діючих ліцензій (додатки 
19, 20), з них:

- на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями -  4 428;
- на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами -  3 798;
- на право роздрібної торгівлі пальним -  283;
- на право зберігання пального -  1 247.
У 2021 році видано 9 575 ліцензій, в т.ч.:
- на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями -  5 014 ліцензій;
- на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами -  4 201 ліцензія;
- на право зберігання пального -  302 ліцензії,
- на право роздрібної торгівлі пальним -  58 ліцензій.
Анульовано в 2021 році 2 744 ліцензій, з них:
- за заявами СГ -  2 191;
- у зв’язку з прийняттям рішення про скасування державної реєстрації СГ -  81;

ф
- за порушення вимог ст. 15 Закону України від 19 грудня 1995 року 

№ 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 
коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що 
використовуються в електронних сигаретах, та пального» (продаж алкогольних 
напоїв або тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років) -  197;

- на підставі інформації, отриманої від уповноважених органів -  29;
- через несплату чергового платежу -  246.
За 2021 рік ГУ ДПС прийнято 31 рішення про відмову у видачі ліцензій. 
Надійшло до бюджету в 2021 році:
- плати за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і 

плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів -  8,6 тис. грн або
157.1 відс. індикативу;

- плати за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та 
тютюновими виробами -  8 697,1 тис. грн або 100,9 відс. індикативу;

- плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 
тютюновими виробами -  35 971,1 тис. грн або 108,2 відс. індикативу;

- плати за ліцензії на право оптової торгівлі пальним -  396,6 тис. грн або
139.1 відс. індикативу;

- плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним -  636,8 тис. грн або
111,4 відс. індикативу;

-плата за ліцензії на право зберігання пального -  961,2 тис. грн або
120,9 відс. індикативу.

В 2021 році проведено 2 перевірки (у червні та вересні 2021 року) роботи
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уповноважених представників ГУ ДПС на податковому пості 
ПрАТ «Фітофарм». За результатами перевірок порушень не встановлено.

В Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального та спирту 
етилового на кінець 2021 року перебувало 142 СГ, з них 126 юридичних особи 
та 16 фізичних осіб -  підприємців. Протягом 2021 року проведено роботу з 
виявлення розбіжностей даних декларацій з акцизного податку платників, які 
реалізують (отримують) пальне та спирт етиловий та даних Системи 
електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового 
(СЕА РПСЕ). Результати аналізу в подальшому були використані при проведені 
контрольно-перевірочних заходів. Відповідно до п. 52і підрозділу 10 розділу
XX «Перехідні положення» ПКУ не застосовуються штрафні санкції,

• 2 •передбачені ст. 120 ПКУ, за порушення порядку реєстрації акцизних
накладних та розрахунків коригування до таких акцизних накладних в Єдиному 
реєстрі акцизних накладних з 1 березня 2020 року по останній календарний 
день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання 
поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОУШ-19).

Розділ 4. Впровадження та розвиток електронних сервісів 
для суб’єктів господарювання

В 2021 році забезпечено належні організацію роботи та контроль надання 
адміністративних послуг та інших сервісів платникам податків, діяльності 
Центрів обслуговування платників. У центрах обслуговування платників 
області в 2020 році суб’єктам звернень надавались 40 адміністративних послуг, 
а в 2021 році суб’єкти звернень вже мали можливість отримати 
77 адміністративних послуг. Протягом 2021 році до ГУ ДПС надійшло понад 
171 тис. звернень представників бізнесу та громадян за отриманням 
адміністративних послуг, за якими надано 168,4 тис. адміністративних послуг, 
що у порівнянні з 2020 роком менше на 11 відсотків. Зменшення загальної 
кількості наданих адміністративних послуг обумовлено запровадженням 
карантинних заходів, пов’язаних з поширенням захворювання СОУШ-19. 
В електронному вигляді засобами електронного зв’язку з дотриманням вимог 
законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та 
«Про електронні довірчі послуги» в 2021 році надано адміністративних послуг 
на 14,4 відс. більше, ніж за 2020 рік.

Найбільш популярною адміністративною послугою була послуга з видачі 
картки платника податків про реєстраційний номер облікової картки в 
Державному реєстрі фізичних осіб -  платників податків (далі -  ДРФО). 
У 2021 році громадяни отримали понад 72 тис. таких послуг, питома вага цієї 
послуги в загальній кількості отриманих у 2021 році адміністративних послуг
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склала 43 відсотки. Також запитуваними були адміністративні послуги з 
отримання відомостей з ДРФО про суми / джерела виплачених доходів та 
утриманих податків (майже ЗО тис.), з реєстрації платників єдиного податку 
(майже 9,8 тис., що на 7,7 відс. більше, ніж за 2020 рік) та видачі витягів з 
реєстру платників єдиного податку (понад 17 тис., що на 19,7 відс. більше, ніж 
за 2020 рік), з реєстрації книг обліку розрахункових операцій (понад 9,4 тис.), з 
отримання довідки про відсутність заборгованості з платежів, що 
контролюються податковими органами (понад 7 тис.).

З метою забезпечення контролю за якістю та своєчасністю надання 
адміністративних послуг у центрах обслуговування платників (далі -  ЦОП) у 
2021 році проведено тематичні перевірки з питань надання адміністративних 
послуг та організації роботи 2-х ЦОП. За результатами перевірки встановлені 
порушення термінів та порядків надання деяких адміністративних послуг, до 
посадових осіб, які допустили порушення, вжито відповідних заходів.

Протягом 2021 року для платників податків з метою підтримки інформації 
в актуальному стані на субсайті ГУ ДПС офіційного вебпорталу ДПС на 
постійній основі забезпечувалась актуалізація оприлюдненої інформації щодо 
інформаційних карток адміністративних послуг, зразків та бланків заяв для їх 
отримання, інформації про режим доступу до приміщень, в яких здійснюється 
прийом суб’єктів звернень, наявність сполучення громадського транспорту, 
під’їзних шляхів та місць паркування, інформації про перелік адміністративних 
та інших послуг, що надаються ГУ ДПС. Забезпечено підтримання в 
актуальному стані інформації для розміщення на інформаційних стендах ЦОП. 
Щомісяця складались та затверджувались графіки роботи працівників у 
центрах обслуговування платників. Проводився аналіз пропозицій та зауважень 
суб’єктів звернень щодо якості надання адміністративних послуг. В 2021 році 
надійшло 26 звернень щодо якості надання адміністративних послуг. За 
результатами їх розгляду встановлено один факт безпідставної відмови у 
наданні адміністративної послуги, до працівника, який допустив порушення, 
вжито заходів впливу.

Протягом 2021 року постійно здійснювався контроль за формуванням та 
веденням відповідних реєстрів, що ведуться в органах ДПС, а також 
контроль за достовірністю даних в цих реєстрах.

Так, з метою забезпечення повноти обліку платників податків проводився 
контроль своєчасності взяття на облік платників, внесення повної та 
достовірної інформації до облікових даних платників. До Реєстру платників 
податків -  юридичних осіб внесено інформацію про 1 808 новостворених 
юридичних осіб та відокремлених підрозділів, до Реєстру самозайнятих осіб -  
про 9 834 зареєстрованих підприємців. У 2021 році з Реєстру платників 
податків -  юридичних осіб виключено 1 190 юридичних осіб та відокремлених 
підрозділів у зв’язку з державною реєстрацією припинення юридичної особи 
або закриття підрозділу. В той же час у 2021 році з Реєстру самозайнятих осіб 
виключено 9 449 самозайнятих осіб у зв’язку з припиненням підприємницької
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діяльності. З метою створення додаткових умов для прискорення зняття з 
податкового обліку платників, які прийняли рішення про припинення 
діяльності, в ГУ ДТТС створено Комісію з розгляду питань 
доцільності/недоцільності проведення перевірок фізичних осіб у зв’язку з 
припиненням платників (наказ ГУ ДПС від 29.01.2021 № 170) та Комісію з 
розгляду питань доцільності/недоцільності проведення перевірок юридичних 
осіб у зв’язку з припиненням платників (наказ ГУДПС від 17.02.2021 № 213). 
Інформація щодо взяття на облік та зняття з обліку платників юридичних осіб 
(та їх відокремлених підрозділів) та платників податків -  самозайнятих осіб за
2021 рік наведена у додатку 21.

Станом на 01.01.2022 на обліку в ГУ ДПС перебувало 195 278 платників 
податків, з них 82 981 юридичних осіб, 110 681 фізичних осіб -  підприємців та 
1 616 осіб, які здійснюють індивідуальну професійну діяльність. Із загальної 
кількості платників податків 98 463 або 50,4 відс. зареєстровані за 
місцезнаходженням (місцем проживання) на тимчасово окупованій території 
області. У порівнянні з 2020 роком загальна кількість платників податків у
2021 році зменшилась на 6 032 або на 3 відс., частка платників, 
зареєстрованих на контрольованій території області, збільшилась на 
1 процентний пункт.

До Реєстру об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з 
оподаткуванням, у 2021 році внесено 24 765 повідомлень про об’єкти 
оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, за ф. № 20-ОПП, з них 
22 083 (89,2 відс.) надійшли в електронному вигляді та 2 682 (10,8 відс.) у 
паперовому.

Протягом 2021 року ГУ ДПС до Реєстру платників податку на додану
вартість внесено 1 232 СГ, анульовано реєстрацію 1 589 платників податку на 
додану вартість. Станом на 01.01.2022 в Реєстрі платників податку на додану 
вартість перебувало 6 759 СГ, з них 6 141 юридична особа та 618 фізичних осіб
-  підприємців (ідодаток 22).

До Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що 
здійснюється шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС), у 2021 році 
внесено відомості щодо 4 волонтерів. На кінець року в реєстрі перебуває 
41 фізична особа -  благодійник.

В Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального та спирту 
етилового на кінець року перебувало 142 СГ, з них 126 юридичних осіб та
16 фізичних осіб -  підприємців. У 2021 році внесено до реєстру 14 СГ, 
виключено -  14. Кількість зареєстрованих акцизних складів на кінець року 
склала 204.

У Реєстрі отримувачів бюджетної дотації станом на 31.12.2021 
перебувало 33 сільгоспвиробника. У 2021 році з реєстру виключено З СГ, з них 
1 СГ -  за рішенням контролюючого органу.
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У Реєстрі платників податків -  нерезидентів міститься інформація про 
55 постійних представництв нерезидентів -  платників податку на прибуток, 
31 відокремлений підрозділ іноземних компаній, не зареєстрованих як 
платники податків на прибуток, та 5 дипломатичних місій. У зв’язку із 
внесенням змін до ПКУ в частині обліку нерезидентів протягом 2021 року взято 
на облік 4 нерезидента.

У Реєстрі договорів про спільну діяльність, договорів управління 
майном та угод про розподіл продукції перебуває на обліку 1 договір про 
спільну діяльність.

До Реєстру страхувальників включено 99 880 юридичних осіб та 
180 037 самозайнятих осіб, які є платниками єдиного внеску. До Реєстру 
страхувальників стосовно 78 фізичних осіб -  підприємців, які є особами з 
інвалідністю, внесено ознаку «Особа з інвалідністю». Стосовно фізичних осіб, 
які є пенсіонерами або особами з інвалідністю сформовано 465 запитів про 
пенсіонерів або осіб з інвалідністю до Пенсійного фонду України.

Для забезпечення достовірності Реєстру повідомлень про 
відкриття/закриття рахунків платників податків у фінансових установах 
підготовлено та направлено 15 листів до банківських установ щодо закриття 
820 рахунків клієнтів банку, державну реєстрацію яких припинено відповідно 
до Закону України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 
формувань», та які зняті з податкового обліку у зв’язку з таким припиненням.

Протягом 2021 року у ДРФО зареєстровано 17 717 громадян, з них 
629 іноземців, внесено зміни до реєстраційних даних 64 815 громадян. З метою 
забезпечення достовірності інформаційного фонду ДРФО до підпорядкованих 
ДПІ області надіслано 6 оглядових та роз’яснювальних листів, проведено два 
семінари-наради з працівниками ДПІ з питань формування та ведення ДРФО, 
взято участь у нараді з територіальними громадами. Отримано, протестовано та 
передано до підпорядкованих ДПІ 4 версії програмного забезпечення для 
роботи з ДРФО. Сформовано обласну базу даних присвоєних реєстраційних 
номерів громадянам, яка налічує 5 850 137 записів, а також сформовано базу 
даних громадян, що померли, яка налічує 1 788 253 записи.

Протягом 2021 року здійснювався контроль за дотриманням ДПІ термінів 
та порядку реєстрації реєстраторів розрахункових операцій, книг обліку 
розрахункових операцій та розрахункових книжок під час проведення 
перевірок ЦОП. Забезпечено прийняття 488 рішень про скасування реєстрації 
реєстраторів розрахункових операцій відповідно до підпунктів 2, 9, 10, 13 
пункту 1 глави 4 розділу II Порядку реєстрації та застосування реєстраторів 
розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових 
операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства фінансів 
України від 14.06.2016 № 547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
05.07.2016 за № 918/29048, та 60 рішень про скасування реєстрації книг обліку
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розрахункових операцій відповідно до підпунктів 6, 7, 8 пункту 2 глави З 
розділу II Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку 
розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 
від 14.06.2016 № 547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
05.07.2016 за №918/29048.

Протягом 2021 року забезпечувалось оприлюднення (оновлення) наборів 
даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, в банері 
«Відкриті дані» субсайту ГУ ДПС офіційного вебпорталу ДПС та на Єдиному 
державному вебпорталі відкритих даних відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження 
Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих 
даних». Так, в банері «Відкриті дані» субсайту ГУ ДПС офіційного вебпорталу 
ДПС та на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних оприлюднено по
28 наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.

Розділ 5. Організація роботи з платниками податків, громадськістю та
засобами масової інформації

З метою забезпечення дієвого діалогу ГУ ДПС з платниками податків, 
організації спільних заходів з платниками податків, інститутами 
громадянського суспільства та участі в організованих ними заходах за
2021 рік проведено 49 засідань у форматі «круглий стіл», 518 зборів, зустрічей з 
громадськістю. У заходах з громадськістю, представниками інститутів 
громадянського суспільства та бізнесу загалом взяли участь 2 197 учасників.

За 2021 рік фахівцями ГУ ДПС для платників податків підготовлено 
1 977 матеріалів з питань застосування податкового та єдиного внеску. 
Удрукованих ЗМІ розміщено 202 матеріали, на радіоканалах -  114, на 
телеканалах -  69, в Інтернет-ЗМІ -  1 432. Також на субсайті ГУ ДПС 
офіційного вебпорталу ДПС розміщено 1 763 матеріали роз’яснювального 
характеру.

За звітний період проведено 858 семінарів та практикумів для платників 
податків. Забезпечено проведення 490 сеансів телефонного зв’язку «гаряча 
лінія». Розповсюджено 1 905 видів друкованої продукції загальним накладом 
34 410 примірників.

У 2021 році інститутами громадянського суспільства проведено 9 заходів 
за участі представників органів ДПС. Забезпечено проведення низки медіа- 
заходів з питань діяльності ГУ ДПС, а саме надано 152 інтерв'ю та коментарів, 
проведено 17 брифінгів. Організовано та проведено 490 сеансів телефонного 
зв’язку «гаряча лінія».

З метою інформування громадськості через засоби масової інформації та 
субсайт ГУ ДПС щодо завдань, напрямів і результатів діяльності ГУ ДПС,
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соціальної значимості добровільної та своєчасної сплати податків, зборів та 
інших платежів, на субсайті ГУ ДТТС офіційного вебпорталу ДТТС розміщено 
З 266 інформаційних матеріалів. За 2021 рік було відстежено більше майже
8,5 тис. публікацій у ЗМІ з питань діяльності органів ДПС та їх посадових осіб.

Також проводилась робота з наповнення розділів субсайту ГУ ДПС
офіційного вебпорталу ДПС, в т.ч. за розділами:

- «Робота з персоналом» -  розміщено актуальну інформацію щодо 
загальних положень та результатів проведення конкурсів на зайняття вакантних 
посад державної служби, про вакантні посади, втрачені посвідчення тощо 
(17 публікацій);

- «Для громадськості» -  розміщено публічну інформацію (12), звіти щодо 
задоволення запитів на отримання публічної інформації (11), найбільш 
запитувані документи (8), актуальну інформацію щодо роботи Громадської 
ради при ГУ ДПС та матеріали про проведення її засідань та засідань її 
комітетів (11); інформацію щодо звернень громадян та взаємодії з 
громадськістю (243);

- «ДПС у регіоні» -  розміщено актуальну інформацію щодо керівництва 
ГУ ДПС, розподілу обов'язків між керівництвом ГУ ДПС, Положення про 
ГУ ДПС та інформацію про організаційну структуру ГУ ДПС;

- «Діяльність» -  розміщено плани роботи та звіти ГУ ДПС (6), 
інформаційні матеріали з питань боротьби з корупційними правопорушеннями 
(11); матеріали щодо державних закупівель (27); інформаційні картки 
адміністративних послуг (77), зразки бланків та заяв, інформаційні 
повідомлення про результати діяльності (246) тощо;

- «Прес-центр» -  розміщено актуальні новини обласного (1 163) та 
місцевого (2 850) рівнів, відеосюжети (79);

- Банер «Деклараційна кампанія -  2021» -  розміщено нормативно-правову 
базу з питань декларування доходів та інформаційні повідомлення щодо 
перебігу кампанії декларування 2021 року (158).

- Банер «Одноразове добровільне декларування» -  розміщено нормативно- 
правові акти, роз'яснення для платників з питань одноразового добровільного 
декларування (212);

- Банер «Програмні РРО» -  розміщено 17 інформаційних повідомлень 
щодо кампанії впровадження програмних РРО;

- розділ «Рахунки для сплати платежів» -  розміщено реквізити рахунків 
для сплати податків, зборів та платежів до державного та місцевих бюджетів по 
Донецькій області на 01.01.2021.

З метою налагодження ефективної взаємодії з громадськістю у 2021 році 
забезпечено взаємодію з Громадською радою при ГУ ДПС. В 2021 році 
супроводжено 1 засідання Громадської ради при ГУ ДПС та 5 засідань її 
комітетів (комітету з питань сільськогосподарських підприємств, комітету з
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питань малого та середнього бізнесу, комітету з питань неприбуткових 
організацій, комітету з питань діяльності ГУ ДТТС та запобігання корупції, 
комітету з питань підготовки пропозицій щодо вдосконалення податкового 
законодавства).

Одним із пріоритетних напрямків в організації роботи ГУ ДТТС є своєчасне 
реагування на проблеми, порушені в зверненнях громадян, та оперативне 
вжиття заходів, які запобігатимуть надходженню скарг та створенню 
конфліктних ситуацій. У 2021 році до ГУ ДТТС надійшло 1 174 звернення 
громадян (у тому числі 286 електронних) від 1 241 громадянина, що 
на 291 звернення або 33 відс. більше, ніж у 2020 році (883).

За видами письмові звернення розподіляються наступним чином: 
1120 заяв, що становить 95,4 відс. від загальної кількості звернень, одна 
пропозиція та 53 скарги (4,5 відс.). У складі письмових звернень -  23 скарги на 
неправомірні, на думку заявників, дії або бездіяльність посадових осіб ГУ ДТТС, 
одна скарга на скоєння корупційних, на думку заявника, дій посадових осіб 
ГУ ДТТС, 29 інших скарг, в яких заявниками порушувались питання щодо 
ухилення від оподаткування деякими суб’єктами господарювання, надання 
власниками житла в оренду без сплати податку на доходи фізичних осіб, 
неправомірних, на думку заявників, дій роботодавців, які не виконують 
обов’язок зі сплати обов’язкових податків і зборів, зокрема єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що негативно впливає на 
нарахування пенсійного стажу заявників. За результатами розгляду 22 скарг на 
дії, бездіяльність посадових осіб ГУ ДТТС та однієї скарги на корупційні діяння 
посадових осіб ГУ ДТТС заявникам надано роз’яснення, оскільки інформація, 
викладена у зазначених скаргах, не підтвердилась, порушень чинного 
законодавства з боку працівників ГУ ДТТС у Донецькій області не встановлено. 
Одну скаргу на бездіяльність посадових осіб ГУ ДПС, зокрема несвоєчасне 
направлення відповіді про результати розгляду запиту на отримання публічної 
інформації засобами електронного зв’язку, вирішено позитивно на користь 
скаржника, у зв’язку з зазначеним за виявлені порушення до посадової особи, 
винної в порушені термінів надання публічної інформації, застосовано заходи 
впливу. Фактів ненадання відповідей на скарги громадян не зафіксовано. За 
результатами розгляду 29 інших скарг заявникам надано відповідні 
роз’яснення.

Найбільш актуальними в заявах громадян за вказаний період були питання 
щодо нарахування та сплати загальнодержавних та місцевих податків і зборів 
(403 звернення або 34,3 відс.), надання роз’яснень щодо наявності податкового 
боргу та боргу з єдиного внеску та їх списання (144 звернення або 12,3 відс.), 
нарахування єдиного внеску (129 звернень або 11 відс.), щодо проведення 
контрольно-перевірочної роботи (112 звернень або 9,5 відс.), обліку фізичних 
осіб за реєстраційними номерами облікових карток платників податків 
(102 звернення або 8,7 відс.), реєстрації та обліку платників податків 
(97 звернень або 8,3 відс.).
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Станом на 01.01.2022 із 1 174 звернень громадян, що надійшли, у 
законодавчо встановлені терміни розглянуто 1 090, 2 звернення розглянуті з 
порушенням термінів (до посадової особи, винної в порушені термінів 
застосовано заходи впливу): надано відповідні роз'яснення на 1 039 звернень, 
вирішено позитивно 3 звернення, направлено на розгляд за належністю до 
інших органів 18 звернень, не підлягало розгляду як анонімні та повторні
6 звернень, повернуто авторам як оформлені неналежним чином26 звернень. На 
розгляді залишилось 82 звернення у зв’язку з тим, що не настав термін їх 
виконання.

Графіки особистого прийому громадян керівництвом та посадовими 
особами ГУ ДПС підтримувались в актуальному стані та були розміщені на 
субсайті ГУ ДПС офіційного вебпорталу ДПС, а також на інформаційних 
стендах ЦОП області. Разом з цим, в 2021 році посадовими особами ГУ ДПС 
прийоми громадян не проводились через тимчасове призупинення особистого 
прийому громадян у зв’язку із обмежувальними карантинними заходами, 
пов’язаними з поширенням захворювання СОУШ-19.

У 2021 році до ГУ ДПС надійшло на розгляд 176 запитів на отримання 
публічної інформації, що на 20 запитів або 12,8 відс. більше, ніж у 2020 році 
(156). За результатами розгляду задоволено 135 запитів на отримання публічної 
інформації (76,7 відс. від загальної кількості запитів), направлено до інших 
розпорядників інформації 12 запитів (6,8 відс.). Відмовлено в задоволенні
29 запитів (16,5 відс.) з підстав, визначених у статті 22 Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» (або запитувана інформація стосувалась третіх 
осіб, або розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до 
його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо 
якої зроблено запит, або запити не відповідали визначенню публічної 
інформації, а стосувались надання роз’яснень або інформації, яка потребувала 
аналітичної обробки даних та створення її в інший спосіб, не передбачений 
виконанням обов'язків суб'єктом).

Протягом року забезпечувалось оприлюднення на субсайті ГУ ДПС 
офіційного вебпорталу ДПС передбаченої законодавством публічної 
інформації, у тому числі:

- графіки особистого прийому громадян керівництвом та посадовими 
особами;

- інформація про уповноваження на підписання листів-відповідей за 
результатами розгляду запитів на отримання публічної інформації;

- форма для подання запиту на отримання публічної інформації, що 
знаходиться у володінні органів Державної податкової служби, та зразок її 
заповнення;

- інша інформація про діяльність, порядок обов’язкового оприлюднення 
якої встановлений законодавством (щодо стану роботи з розгляду звернень 
громадян, запитів на публічну інформацію та інше).
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У 2021 році з сервісу «Пульс» на розгляд до ГУ ДПС надійшло 
128 повідомлень від платників Донецької області, що на 43 повідомлення 
більше, ніж у 2020 році. Значна кількість повідомлень на сервіс «Пульс» 
надійшла з питань обліку платежів та нарахувань в інтегрованих картках 
платників (64 повідомлення або 50 відс.), отримання адміністративних послуг 
(14 повідомлень або 11 відс.), надання декларацій в електронному вигляді та на 
паперових носіях (11 повідомлень або 8 відс.), отримання податкової знижки 
(8 повідомлень або 6 відс.), неповернення помилково сплачених коштів 
(6 повідомлень або 5 відс.), ненадання відповіді на звернення та режиму роботи 
ЦОП ГУ ДПС (по 5 повідомлень або по 4 відс.) тощо. Фактів вчинення тиску 
працівниками ГУ ДПС на заявників після їх звернення на сервіс «Пульс», 
порушення встановлених термінів розгляду повідомлень не встановлено.

Крім того, надано відповіді на 284 поставлених на системний 
дистанційний автоматизований контроль ДПС доручення з розгляду звернень 
заявників, що надійшли до ГУ ДПС від державної установи «Урядовий 
контактний центр».

Розділ 6. Забезпечення взаємозв’язків з органами державної влади та 
місцевого самоврядування, міжнародного співробітництва.

• • • • •• ••• • * 1  • иОрганізація міжвідомчої взаємодії із суо єктами інформаційних
відносин

З метою здійснення власних функцій, обов’язків та повноважень, 
виконання встановлених Президентом та Урядом України, Міністром фінансів 
України, керівництвом ДПС завдань, сприяння соціально-економічному 
розвитку регіону протягом 2021 року ГУ ДПС забезпечувалась взаємодія з 
органами державної влади, місцевого самоврядування, територіальними 
органами ДПС тощо.

Так, зокрема, на постійній основі здійснювалась взаємодія з Донецькою 
обласною державною адміністрацією, Донецькою обласною військово- 
цивільною адміністрацією (далі -  ДОДА). Протягом 2021 року керівництво 
ГУ ДПС брало участь в засіданнях колегії ДОДА, забезпечувалась участь 
представників ГУ ДПС в роботі постійно діючих комісій, міжвідомчих робочих 
груп, робочих груп, координаційних рад, інших колегіальних органів ДОДА. 
Всі завдання і доручення, надані головою ДОДА та її структурними 
підрозділами в межах компетенції, виконувались своєчасно та на належному 
рівні, про що свідчить відсутність зауважень до роботи ГУ ДПС з боку ДОДА.

Протягом 2021 року керівництво ГУ ДПС взяло участь у 12 засіданнях 
колегії ДОДА (28.01.2021, 23.02.2021, 25.03.2021, 22.04.2021, 25.05.2021,
24.06.2021, 22.07.2021, 26.08.2021, 23.09.2021, 28.10.2021, 25.11.2021, 23.12.2021), 
на яких розглядались зокрема і питання соціально-економічного розвитку 
Донецької області, наповнення місцевих бюджетів та інші актуальні питання.
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Забезпечено участь представників ГУ ДТТС в усіх постійно діючих комісіях 
та робочих групах, засідання яких скликались ДОДА, а також в інших заходах, 
в яких брало участь керівництво ДОДА (в 3 засіданнях Комітету по малому та 
середньому бізнесу Донецької ТПП (17.03.2021, 15.09.2021, 28.10.2021); 
З засіданнях Регіональної ради підприємців в Донецькій області (31.03.2021,
23.06.2021, 05.11.2021); практичній конференції «Малий і середній бізнес: 
трансформація в нових реаліях» (08.12.2021) тощо).

Щокварталу надавались пропозиції до планів роботи ДОДА на II, III, IV 
квартали 2021 року та І квартал 2022 року (листи ГУ ДПС від 10.03.2021 
№ 4795/5/05-99-01-01, 09.06.2021 № 12303/5/05-99-01-01, від 14.09.2021
№ 19893/5/05-99-01-01 та від 10.12.2021 №25514/5/05-99-01-01). Також
надавалась звітна інформація стосовно виконання заходів, визначених у планах 
роботи ДОДА на IV квартал 2020 року, І, II та III квартали 2021 року (листи 
ГУ ДПС від 04.01.2021 № 1/5/05-99-01-01, від 05.04.2021 № 6924/5/05-99-01-01, 
від 04.01.2021 № 1/5/05-99-01-01 та від 05.07.2021 № 14263/5/05-99-01-01).

Протягом 2021 року до ДОДА, в т.ч. до її Департаменту економіки, 
Департаменту фінансів, Департаменту екології та природних ресурсів, було 
надано інформацію щодо:

- виконання заходів Регіональної програми розвитку малого і середнього 
підприємництва в Донецькій області на 2019 -  2020 роки за IV квартал
2020 року (лист від 21.01.2021 № 575/5/05-99-04-11-31);

- виконання заходів Регіональної програми розвитку малого і середнього 
підприємництва в Донецькій області на 2021 -  2022 роки за І квартал 2021 року 
(лист від 09.04.2021 №7260/5/05-99-04-03-31), за перше півріччя 2021 року 
(лист від 08.07.2021 № 14559/5/05-99-19-02-31), за 9 місяців 2021 року 
(лист від 07.10.2021 № 21873/5/05-99-19-02-31);

- виконання Програми економічного і соціального розвитку Донецької 
області на 2020 рік (лист від 11.02.2021 № 2710/5/05-99-04-03-19);

- розробки проекту Програми економічного та соціального розвитку 
Донецької області на 2022 рік (лист від 05.11.2021 № 23415/5/05-99-19-01-30);

- розрахунку показників стану розвитку малого та середнього 
підприємництва за 2020 рік (лист від 12.03.2021 №5096/5/05-99-04-03-31), 
за І квартал 2021 року (лист від 15.06.2021 № 12925/5/05-99-19-01-31), за перше 
півріччя 2021 року (лист від 14.09.2021 № 20013/5/05-99-19-01-31), за 9 місяців
2021 року (лист від 29.11.2021 № 24682/5/05-99-19-01-31);

- прогнозу надходжень до обласного бюджету на 2021-2022 роки (листи 
від 23.02.2021 №3773/5/05-99-04-03-31, від 08.04.2021 №7219/5/05-99-04-03-29, 
від 31.05.2021 № 11697/5/05-99-19-01-30, від 07.07.2021 № 14459/5/05-99-19-01-30, 
від 19.07.2021 № 15473/5/05-99-19-02-31, від 04.10.2021 № 21622/5/05-99-19-01-30, 
від 08.11.2021 № 23486/5/05-99-19-01-30 від 07.12.2021 № 25222/5/05-99-19-01-30);

- інших актуальних питань (щодо детінізації економічних процесів в 
Донецькій області, пропозицій щодо збільшення надходжень до місцевих
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бюджетів, стану надходження окремих податків, прогнозу надходжень та втрат 
місцевих бюджетів тощо).

Забезпечувалась взаємодія і з іншими територіальними органами 
центральних органів виконавчої влади.

Так, наприклад, за результатами взаємодії з територіальними органами 
МВС, СБУ, прокуратури, інших центральних органів виконавчої влади з питань 
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, в 2021 році складено 150 матеріалів з ознаками кримінальних 
правопорушень (за ст. 209ККУ на суму 14 401,9 млн грн, за предикатними 
злочинами на суму 15 006,9 млн грн), у т.ч. 36 передано до органів Національної 
поліції України (за ст. 209 ККУ -  на суму 5 207,1 млн грн, за предикатними 
злочинами -  на суму 5 683,2 млн грн); 16 до органів прокуратури (за ст. 209 ККУ
-  на суму 2 284,9 млн грн, за предикатними злочинами -  на суму 525,3 млн грн); 
83 до територіальних органів ДФС (за ст. 209 ККУ -  на суму 6 297,1 млн грн, за 
предикатними злочинами -  на суму 8 044,8 млн грн); 14 до органів СБУ (за 
ст. 209 ККУ -  на суму 444,0 млн грн, за предикатними злочинами -  на суму 723,1 
млн грн); 1 до органів ДБР (за ст. 209 ККУ -  на суму 168,8 млн грн, за 
предикатними злочинами -  на суму 30,5 млн грн). За результатами розгляду 
правоохоронними органами матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень 
122 матеріали було приєднано до кримінальних проваджень та порушено
14 кримінальних проваджень, які було обліковано в ЄРДР.

На постійній основі здійснювалась взаємодія з територіальними органами 
Державної виконавчої служби з метою збільшення надходження коштів до 
бюджетів усіх рівнів за судовими рішеннями щодо стягнення податкового 
боргу, прийнятими на користь ГУ ДПС. Так, в 2021 році ГУ ДПС направлено 
до суду 353 позови на суму 25,1 млн грн щодо звернення стягнення на активи 
боржників через органи Державної виконавчої служби, стягнуто за 
виконавчими документами -  3,9 млн гривень.

Організовано взаємодію і в питаннях контролю повноти справляння плати 
за землю. Так, за рахунок проведення звірок, спільних інвентаризацій тощо з 
органами місцевого самоврядування та підрозділами Держгеокадастру за
2021 рік додатково залучено до оподаткування 148 СГ на суму плати за землю
14,1 млн гривень.

Важливим було і залишатиметься проведення спільних з органами 
місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями заходів, 
спрямованих на погашення заборгованості з виплати заробітної плати, 
забезпечення її виплати на рівні, не меншому за мінімальний. Так, в 2021 році 
за результатами проведення спільних заслуховувань керівників підприємств та 
роботи відповідних комісій 54 підприємства повністю або частково погасили 
заборгованість по заробітній платі у 470 випадках у загальній сумі
1 898,5 млн грн, додатково надійшло 324,6 млн грн ПДФО, 381,9 млн грн 
єдиного внеску та 27,5 млн грн військового збору; 2 056 підприємств 
підвищили заробітну плату працівникам, надійшло 6,7 млн грн ПДФО,
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7,9 млн грн єдиного внеску та 0,6 млн грн військового збору. В 2021 році 
відповідних доручень ДТТС та запрошень від інших організацій до участі у 
міжнародних заходах не надходило.

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

На виконання п.п. 3.1 п. З Методичних рекомендацій щодо побудови 
організаційних структур територіальних органів ДПС, затверджених наказом 
ДТТС від 12.11.2020 №649, підготовлено проект організаційної структури 
Головного управління ДПС у Донецькій області на 2022 рік. Також 
підготовлено проект штатного розпису Головного управління ДПС у Донецькій 
області на 2022 рік. Листом ДПС від 10.12.2021 №27353/7/99-00-01-01-01-07 
строки надання на затвердження організаційних структур на 2022 рік 
перенесено до окремого розпорядження керівника ДПС.

Протягом 2021 року забезпечено внесення необхідних змін до 
організаційної структури Головного управління ДПС у Донецькій області:

1)в межах виконання вимог наказів ДПС від 01.03.2021 №257 «Про 
внесення змін до наказу ДПС від 12.11.2020 №649» та від 02.03.2021 №260 
«Про внесення змін до наказу ДПС від 12.11.2020 №649» наказом ГУ ДПС 
від 24.03.2021 № 296 введено в дію затверджений 19 березня 2021 року 
Головою ДПС Любченком Олексієм перелік змін № 1 до організаційної 
структури Головного управління ДПС у Донецькій області, відповідно до якого 
цим же наказом були, зокрема, утворені управління координації та моніторингу 
доходів бюджету та управління інформаційної взаємодії;

2) наказом ГУ ДПС від 06.05.2021 № 360 введено в дію затверджений
05 травня 2021 року Головою ДПС Любченком Олексієм перелік змін № 2 до 
організаційної структури Головного управління ДПС у Донецькій області, 
відповідно до якого цим же наказом проведено незначний перерозподіл штатної 
чисельності між окремими структурними підрозділами.

Також в 2021 році підготовлено, затверджено в установленому порядку та 
введено в дію 2 штатних розписи ГУ ДПС на 2021 рік та 6 переліків змін до них 
(накази ГУ ДПС від 27.01.2021 № 161 «Про введення в дію штатного розпису», 
від 22.10.2021 № 627 «Про введення в дію штатного розпису», накази ГУ ДПС 
«Про введення в дію переліку змін до штатного розпису» від 01.04.2021 № 314, 
від 19.05.2021 № 377, від 17.06.2021 № 460, від 09.09.2021 № 571, від 16.12.2021 
№ 730).

На виконання вимог Порядку підготовки та погодження розподілу 
обов’язків між керівним складом територіальних органів ДПС, затвердженого 
наказом ДПС від 14.12.2020 №717 (зі змінами), розроблено та направлено до
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ДПС для погодження 8 проектів розподілу обов’язків між керівництвом
ГУДПС (листи ГУ ДПС від 13.01.2021 № 198/8/05-99-01-01, від 25.01.2021 
№ 513/8/05-99-01-01, від 15.02.2021 № 1105/8/05-99-01-01, від 30.03.2021
№ 2248/8/05-99-01-01, від 22.06.2021 № 4423/8/05-99-01-01, від 27.08.2021
№ 6056/8/05-99-01-01, від 28.10.2021 № 7541/8/05-99-01-01, від 03.11.2021
№ 7711/8/05-99-01-01). За результатами погодження ДПС цих проектів видано
8 наказів ГУ ДПС (накази ГУ ДПС «Про розподіл обов’язків між керівництвом 
Головного управління ДПС у Донецькій області» від 14.01.2021 №49, 
від 02.02.2021 № 177, від 19.02.2021 № 219, від 05.04.2021 № 318, від 24.06.2021 
№ 473, від 01.09.2021 № 558, від 29.10.2021 № 645, від 09.11.2021 № 651). Копії 
зазначених наказів були направлені до ДПС.

Відомості про організаційну структуру ГУ ДПС та розподіл обов’язків між 
керівництвом ГУ ДПС наведено у додатку 23.

Забезпечено підготовку необхідних розпорядчих документів з питань 
організації роботи ГУ ДПС, їх моніторинг та підтримання в актуальному 
стані. Так, з метою забезпечення чіткої регламентації діяльності ГУ ДПС та 
підвищення ефективності організації роботи наказом ГУ ДПС від 11.01.2021 
№ 32 затверджено Регламент Головного управління ДПС у Донецькій області, 
забезпечено внесення відповідних змін до нього (наказ ГУ ДПС від 08.07.2021 
№ 495).

Для забезпечення належної організації роботи з документами наказом 
ГУДПС від 26.01.2021 № 159 затверджено Інструкцію з діловодства у 
Головному управлінні ДПС у Донецькій області, забезпечено внесення 
відповідних змін до неї (наказ ГУ ДПС від 09.04.2021 № 326). Наказом ГУ ДПС 
від 23.03.2021 № 295 затверджено Збірник уніфікованих форм окремих 
організаційно-розпорядчих документів Головного управління ДПС у Донецькій 
області та Методичні рекомендації щодо складання та оформлення документів 
у Головному управлінні ДПС у Донецькій області. Забезпечено внесення 
необхідних змін до Збірника уніфікованих форм окремих організаційно- 
розпорядчих документів Головного управління ДПС у Донецькій області (наказ 
ГУ ДПС від 22.12.2021 №741). Також видано накази ГУ ДПС від 09.02.2021 
№ 189 «Про призначення відповідальних за облік і зберігання документів 
(справ) з грифом «Для службового користування»» та від 22.02.2021 № 225 
«Про призначення працівників, відповідальних за діловодство в структурних 
підрозділах». Наказом ГУДПС від 25.11.2021 № 685 затверджено склад 
експертної комісії Головного управління ДПС у Донецькій області.

З метою забезпечення належної взаємодії структурних підрозділів ГУ ДПС 
при виконанні покладених на них функцій видано наказ ГУ ДПС від 03.03.2021 
№ 265 «Про організацію роботи структурних підрозділів Головного управління 
ДПС у Донецькій області». Розроблено та видано наказ ГУ ДПС від 29.03.2021 
№ 300 «Про присвоєння індексів».

Для регламентації здійснення системного автоматизованого контролю за
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виконанням контрольних доручень наказом ГУ ДТТС від 03.03.2021 № 267 
затверджено Положення про здійснення системного автоматизованого 
контролю за виконанням контрольних доручень та моніторингу стану 
виконання управлінських рішень у Головному управлінні ДПС у Донецькій 
області, а наказом ГУ ДПС від 03.03.2021 № 268 затверджено Порядок 
здійснення системної оцінки рівня виконавської дисципліни у структурних 
підрозділах Головного управління ДПС у Донецькій області при виконанні 
контрольних завдань, визначених дорученнями органів вищого рівня та 
власними рішеннями.

Забезпечено організацію роботи з розгляду (виконання) запитів на 
отримання публічної інформації та створено умови для забезпечення права 
кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні ГУ ДПС. 
Наказом ГУ ДПС від 10.02.2021 № 195 визначено уповноважених за підписання 
листів-відповідей за результатами розгляду вказаних запитів, наказом ГУ ДПС 
від 24.02.2021 № 241 затверджено Положення про Систему обліку публічної 
інформації в Головному управлінні ДПС у Донецькій області. Також наказом 
ГУ ДПС від 24.02.2021 № 230 затверджено набори даних, які підлягають 
оприлюдненню (оновленню) у формі відкритих даних.

Створено організаційні умови для діяльності дисциплінарної комісії в 
ГУ ДПС, зокрема розроблено та видано наказ ГУ ДПС від 19.02.2021 № 224 
«Про Дисциплінарну комісію з розгляду дисциплінарних справ Головного 
управління ДПС у Донецькій області», яким затверджено склад дисциплінарної 
комісії з розгляду дисциплінарних справ ГУ ДПС, та забезпечено внесення 
відповідних змін до нього (4 накази). Також, наказом ГУ ДПС від 30.06.2021 
№ 482 затверджено Положення про Дисциплінарну комісію з розгляду 
дисциплінарних справ та Порядок здійснення дисциплінарного провадження.

Також підготовлено та видано 3 накази ГУ ДПС за підсумками роботи: 
від 28.04.2021 № 343 «Про результати роботи у січні -  березні 2021 року», 
від 28.07.2021 №513 «Про результати роботи у січні -  червні 2021 року», 
від 27.10.2021 № 638 «Про результати роботи у січні -  вересні 2021 року».

Забезпечено планування роботи ГУ ДПС та складання звітів про 
виконання планів роботи. Сформовано план роботи Головного управління 
ДПС у Донецькій області на друге півріччя 2021 року, листом ГУ ДПС 
від 03.06.2021 № 3960/8/05-99-01-01 план направлено до ДПС для затвердження 
в установленому порядку. Сформовано плани роботи Головного управління 
ДПС у Донецькій області на 2022 рік та на перше півріччя 2022 року, листом 
ГУ ДПС від 02.12.2021 № 8471/8/05-99-01-01 плани направлено до ДПС для 
затвердження в установленому порядку. Складено звіти про виконання планів 
роботи ГУ ДПС на 2020 рік та друге півріччя 2020 року, листом ГУ ДПС 
від 29.01.2021 № 38/8/05-99-01-01-29 їх направлено до ДПС. Складено звіт про 
виконання плану роботи ГУ ДПС на перше півріччя 2021 року, листом ГУ ДПС 
від 30.07.2021 №5457/8/05-99-01-01 його направлено до ДПС. Звіти
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оприлюднено на субсайті ГУ ДПС офіційного вебпорталу ДПС та розміщено на 
Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.

З метою забезпечення належної організації та ефективності роботи 
ГУ ДПС, оперативного вирішення організаційних питань в 2021 році 
організовано та супроводжено проведення 44 апаратних нарад. Забезпечено 
належне організаційне супроводження апаратних нарад, підготовлено 
відповідні інформаційно-аналітичні матеріали керівництву ГУ ДПС. Прийняті 
рішення по результатах проведених нарад оформлено відповідними 
протоколами, які доведено для організації виконання визначених у них 
доручень структурним підрозділам ГУ ДПС. Розроблено та видано наказ 
ГУ ДПС від 06.10.2021 №608 про затвердження Порядку організації та 
проведення апаратної наради ГУ ДПС, Порядку організації та проведення нарад 
за участі керівництва ГУ ДПС та Порядку підготовки керівництва ГУ ДПС у 
Донецькій області до участі у апаратній нараді ДПС України.

Організаційно-розпорядчим управлінням забезпечено організаційне 
супроводження (підготовка матеріалів та складання протоколів) 3 службових 
нарад (протоколи від 09.02.2021 № 6-пк, від 19.02.2021 № 8-пк, від 12.05.2021 
№ 25-пк) та 2 спільних нарад (від 05.02.2021 № 5-пк, від 18.02.2021 № 7-пк) 
Крім того, протягом року забезпечено реєстрацію 38 протоколів інших 
службових та робочих нарад за участі керівництва ГУ ДПС, забезпечено 
доведення до виконавців визначених протоколами рішень та здійснення 
контролю за їх виконанням.

У 2021 році забезпечено системний автоматизований контроль за 
виконанням структурними підрозділами ГУ ДПС завдань, наданих 
органами вищого рівня, визначених контрольними завданнями ДПС та 
власними рішеннями ГУ ДПС, управлінськими рішеннями, прийнятими за 
результатами розгляду керівництвом ГУ ДПС іншої вхідної кореспонденції 
(далі -  контрольні доручення). За звітний період з використанням ITC 
«Управління документами» взято на контроль 7 129 контрольних доручень, 
підлягало виконанню структурними підрозділами ГУ ДПС 6 872 контрольних 
доручень.

Протягом 2021 року надійшло та відпрацьовано у встановлені строки
4 звернення народних депутатів, 7 звернень депутатів місцевих рад,
11 звернень Ради бізнес-омбудсмена.

Щомісяця протягом звітного періоду здійснювався загальний аналіз стану 
виконавської дисципліни структурними підрозділами ГУ ДПС щодо виконання 
контрольних доручень. Результати оцінки рівня виконавської дисципліни 
доводилися керівнику ГУ ДПС доповідними записками (12 доповідних 
записок). Невиконаних контрольних доручень та доручень, виконаних з 
порушенням встановлених термінів виконання, в структурних підрозділах ГУ 
ДПС у 2021 році не було.
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За 2021 рік відпрацьовано 895 контрольних доручень, які контролюються 
ДТТС у дистанційному режимі з використанням ITC «Управління 
документами». За результатами оцінки, проведеної ДТТС за 2021 рік, рівень 
виконавської дисципліни в ГУ ДТТС було оцінено як належний.

У 2021 році надійшло 14 196 звернень громадян, заяв фізичних осіб, 
запитів на отримання публічної інформації. З них поставлено на 
автоматизований контроль 1 430 документів, інші (12 766) належать до другого 
рівня контролю, тобто перебували на контролі у керівників структурних 
підрозділів, визначених головними виконавцями доручень.

Знято з контролю 1 385 доручень, у т.ч. з розгляду звернень громадян -  
1 060 (у тому числі 36 звернень, зареєстрованих у грудні 2020 року), заяв 
фізичних осіб, на порядок розгляду яких не поширюється дія Закону України 
«Про звернення громадян» -  152 (у тому числі 5 заяв, зареєстрованих у грудні 
2020 року), запитів на отримання публічної інформації -  173.

Протягом 2021 року встановлено два факти порушення термінів розгляду 
звернень громадян. Протягом звітного періоду не встановлено порушень 
термінів розгляду запитів на отримання публічної інформації та фізичних осіб, 
на порядок розгляду яких не поширюється дія Закону України «Про звернення 
громадян».

Крім того, виконано 284 поставлених на системний дистанційний 
автоматизований контроль ДПС доручення з розгляду звернень заявників, що 
надійшли до ГУ ДПС від державної установи «Урядовий контактний центр».

З метою створення умов для практичної реалізації Основних засад 
здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року 
№ 1062, забезпечення належного функціонування системи внутрішнього 
контролю в ГУ ДПС в 2021 році вживались необхідні заходи. Так, з метою 
організації внутрішнього контролю в ГУ ДПС наказом ГУ ДПС від 19.05.2021 
№ 379 затверджено Порядок організації та здійснення внутрішнього контролю 
у Головному управлінні ДПС у Донецькій області. З метою підтримання його в 
актуальному стані наказом ГУ ДПС від 19.05.2021 № 379 в нього були внесені 
необхідні зміни, а наказом ГУ ДПС від 01.09.2021 № 561 його було викладено в 
новій редакції. Також наказом ГУ ДПС від 01.09.2021 №561 в кожному 
структурному підрозділів ГУ ДПС було визначено посадових осіб, 
відповідальними за здійснення координації управління ризиками.

Для забезпечення належного функціонування системи внутрішнього 
контролю в ГУ ДПС розроблено та видано розпорядження ГУ ДПС у Донецькій 
області від 21.05.2021 № 23-р «Про забезпечення функціонування системи 
внутрішнього контролю в структурних підрозділах Головного управління ДПС 
у Донецькій області» (далі -  Розпорядження № 23-р). На виконання 
Розпорядження №23-р керівниками усіх структурних підрозділів ГУ ДПС
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визначено та складено описи внутрішніх середовищ, складено переліки 
ідентифікованих ризиків в діяльності структурних підрозділів та підготовлено 
відповідні заходи контролю та забезпечується їх впровадження та 
впровадження моніторингу їх результатів. За результатами опрацювання 
матеріалів, підготовлених на виконання Розпорядження № 23-р було складено 
План з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів 
у Головному управлінні ДПС у Донецькій області на 2021 рік, який 
затверджено наказом ГУ ДПС від 07.06.2021 № 440 (далі -  План з реалізації 
заходів) та доведено до виконання усім структурним підрозділам ГУ ДПС. 
До ДПС направлено лист від 09.06.2021 №4133/8/05-99-01-03 про стан 
організації та здійснення внутрішнього контролю в ГУ ДПС

Було організовано та проведено моніторинг функціонування системи 
внутрішнього контролю в ГУ ДПС. На виконання доручення в. о. начальника 
ГУ ДПС від 06.10.2021 № 14-д «Про проведення моніторингу функціонування 
системи внутрішнього контролю») структурними підрозділами було проведено 
моніторинг внутрішнього середовища з урахуванням можливих змін у 
виконуваних підрозділами функціях і процедурах та в законодавчих та інших 
нормативно-правових документах, що регулюють їх виконання, та моніторинг 
існуючих ризиків з метою переоцінки раніше ідентифікованих ризиків та 
визначення ефективності запроваджених щодо них заходів контролю, а також з 
метою виявлення нових ризиків, їх оцінки та визначення заходів контролю 
щодо них. За результатами проведеного моніторингу виявлено 12 наказів 
ГУ ДПС, які потребували оновлення; складено та затверджено оновлений 
перелік (реєстр) ідентифікованих ризиків ГУ ДПС; наказом ГУ ДПС 
від 20.09.2021 № 585 внесено відповідні зміни до Плану з реалізації заходів.

Також з метою забезпечення виконання Плану заходів з усунення 
порушень і недоліків, виявлених Рахунковою палатою за результатами аудиту 
ефективності планування та результативності контролю за повнотою 
нарахування і своєчасністю надходження акцизного податку з електричної 
енергії до Державного бюджету України, затвердженого наказом ДПС України 
від 20.07.2021 № 702 «Про забезпечення виконання рішення Рахункової палати 
від 25.05.2021 № 11-4», а також з метою забезпечення посилення заходів 
внутрішнього контролю в ГУ ДПС щодо проведення камеральних перевірок 
було ідентифіковано та оцінено ризик «Непроведения суцільним порядком, 
порушення термінів або неякісне проведення камеральних перевірок податкової 
звітності з акцизного податку», який наказом ГУ ДПС від 20.09.2021 № 585 
також був включений Плану з реалізації заходів.

На виконання підпунктів 15.2, 15.4 п. 15 доручення в. о. Голови ДПС 
Олейнікова Євгена від 03.11.2021 № 30-д «Про впровадження аудиторських 
рекомендацій», для підвищення ефективності роботи зі зняття з податкового 
обліку платників, що прийняли рішення про припинення діяльності, та 
посилення внутрішнього контролю в ГУ ДПС забезпечено розробку та 
контроль за виконанням доручення в. о. начальника ГУ ДПС від 10.12.2021
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№ 16-д «Про організацію виконання доручення». За результатами виконання 
доручення додатково ідентифіковано низку ризиків, які будуть враховані при 
складанні Зведеного переліку (реєстру) ідентифікованих ризиків на 2022 рік.

З метою посилення функціонування системи внутрішнього контролю в 
ГУ ДПС та забезпечення виконання доручення в. о. Голови ДПС України 
Тітарчука Михайла від 10.12.2021 № 198-д забезпечено підготовку та контроль 
за виконанням доручення в. о. начальника ГУ ДПС від 17.12.2021 № 17-д «Про 
організацію виконання доручення» стосовно перевірки наявності положень про 
несамостійні структурні підрозділи ГУ ДПС.

Як захід контролю за станом організації та здійснення внутрішнього 
контролю в структурних підрозділах ГУ ДПС у розрізі його елементів видано 
доручення в. о. начальника ГУ ДПС від 17.11.2021 № 15-д «Про організацію 
підготовки звіту з питань внутрішнього контролю». За результатами контролю 
за виконанням цього доручення та опрацювання звітної інформації структурних 
підрозділів підготовлено Звіт про стан організації та здійснення внутрішнього 
контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю в Головному управлінні 
ДПС у Донецькій області за 2021 рік, який листом направлено від 29.11.2021 
№ 8331/8/05-99-01-03 направлено до ДПС України.

Понад трьомастами розпорядчими документами ГУ ДПС були 
врегульовані питання внутрішнього середовища (організаційна структура, 
повноваження, відповідальність та підзвітність керівництва та працівників, 
розподіл функцій, складення та подання звітності про результати діяльності 
тощо); управління ризиками; здійснення заходів контролю (процедури 
авторизації та підтвердження, контроль за доступом до матеріальних і 
нематеріальних ресурсів, облікових записів тощо, захист інформаційних, 
телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, контроль за 
виконанням документів тощо); здійснення інформаційного та комунікаційного 
обміну (порядки обміну інформацією та доступу до інформації, організація 
документообігу та роботи з документами тощо); здійснення моніторингу 
діяльності тощо.

В 2021 році відділом відомчого контролю проведено 10 запланованих 
перевірок, а саме перевірки:

1) з питання незабезпечення формування податкових повідомлень-рішень з 
податку на майно у терміни, визначені ПКУ;

2) стану організації роботи та своєчасності проведення заходів та 
процедур, пов’язаних з припиненням (ліквідацією, реорганізацією) платників 
податків -  фізичних осіб;

3) стану організації окремих напрямків роботи щодо погашення 
податкового боргу;

4) стану організації та здійснення контролю за застосуванням спрощеної 
системи оподаткування;
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5) стану відпрацювання коштів, що обліковуються в ІКП зі спеціальним 
кодом «Платежі до з’ясування»;

6) з питань дотримання вимог законодавства під час проведення 
камеральних перевірок декларацій фізичних осіб про майновий стан і доходи в 
2019 та 2020 роках;

7) стану організації та здійснення контрольно-перевірочних заходів щодо 
платників з податковими ризиками (вигодонабувачі);

8) стану дотримання законодавства, своєчасності та повноти вжитих 
заходів та процедур під час відпрацювання вигодоформуючих СГ;

9) стану організації та здійснення контрольно-перевірочних заходів щодо 
платників податків -  юридичних та фізичних осіб, що знаходяться в процедурах 
припинення;

10) стану організації роботи при проведенні камеральних перевірок 
звітності з ПДВ щодо декларування податкових накладних, несвоєчасно 
зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних;

Також в межах виконання вимог розпорядження ДПС від 30.04.2021 № 9-р 
«Про проведення тематичних перевірок» проведено одну позапланову 
тематичну перевірку.

За результатами перевірок відповідними структурними підрозділами, що 
перевірялись, усунено порушень на суму 291 499,5 тис. грн, застосовано заходи 
впливу до 136 посадових осіб, з вини яких допущено порушення та недоліки, 
виявлені перевірками.

Розділ 8. Організація правової роботи

В 2021 році на належному рівні забезпечено організацію правової роботи в 
ГУ ДПС. З метою якісного супроводження справ у судах всіх рівнів 
управлінням супроводження судових справ здійснювався контроль за 
виконанням наказів та розпоряджень ДПС, рішень і доручень керівництва ДПС 
щодо організації роботи структурних підрозділів ГУ ДПС під час підготовки 
необхідних матеріалів та супроводження справ у судах і ведення претензійно- 
позовної роботи. Забезпечено представництво в установленому законодавством 
порядку інтересів ГУ ДПС та ДПС в судах. В 2021 році працівниками 
управління супроводження судових справ забезпечено супроводження в судах 
різних інстанцій 3 263 справ на загальну суму вимог 6 027,4 млн гривень. 
Працівниками юридичного управління забезпечено супроводження 7 справ з 
трудових питань. Структурним підрозділам ГУ ДПС надано необхідну правову 
допомогу у здійснені ними своїх функціональних повноважень.

Забезпечено організацію та ведення позовної роботи. Протягом 2021 року 
порушено провадження по 1 191 справі на суму 1 331,6 млн грн, з яких справи
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за позовами органів ДПС до платників податків -  578 на суму 642,8 млн грн, 
справи за позовами платників податків до органів ДПС -  613 на суму 
688,8 млн гривень. За результатами вжитих заходів в 2021 році на користь 
податкових органів судами винесено 865 рішень на суму 1 696,8 млн грн 
(75,41 відс. рішень по кількості та 65,50 відс. рішень по сумі), з яких:

1) у справах за позовами платників податків до органів ДПС -  325 рішення 
на суму 1 151,1 млн грн, в т.ч. у справах про оскарження податкових 
повідомлень-рішень -  258 на суму 1 102,6 млн грн;

2) у справах за позовами органів ДПС до платників -  540 рішень на суму 
545,7 млн грн (з них за позовами з питань стягнення податкового боргу -  507 на 
суму 219,8 млн грн, з питань банкрутства -  17 на суму 319,7 млн грн, інші 
справи -  16 на суму 6,2 млн грн).

Загалом в 2021 році з урахуванням справ попередніх періодів судами 
винесено 294 остаточних рішення на суму 861,5 млн грн (97,67 відс. рішень по 
кількості та 99,46 відс. рішень по сумі), з яких:

1) у справах за позовами платників податків до органів ДПС -  48 рішень на 
суму 218,5 млн грн, в т.ч. у справах про оскарження податкових повідомлень- 
рішень -  37 на суму 211,3 млн грн;

2) у справах за позовами органів ДПС до платників -  246 рішень на суму 
643 млн грн (з них за позовами з питань стягнення податкового боргу -  231 на 
суму 120 млн грн).

За судовими рішеннями, винесеними на користь органів ДПС (з 
урахуванням справ попередніх періодів), в 2021 році до бюджету надійшло 
56,9 млн гривень. Основні показники роботи із супроводження судових справ в 
2021 році наведено в додатку 24.

Проведено роботу зі скаргами (заявами) платників податків на рішення 
ГУ ДПС. Управлінням супроводження судових справ протягом 2021 року до 
Департаменту адміністративного оскарження ДПС надано 161 висновок на 
225 податкових повідомлень-рішень ГУ ДПС на суму 210,3 млн гривень. 
Протягом 2021 року на розгляді в адміністративному порядку ГУ ДПС 
перебувало 44 первинні скарги на 54 рішення ГУ ДПС на загальну суму 
154,2 млн гривень. Всі зазначені скарги розглянуто, а податкові повідомлення- 
рішення (рішення, вимоги) залишені без змін.

Забезпечено перевірку на відповідність законодавству розпорядчих та 
інших документів, підготовлених в ГУ ДПС. Працівниками юридичного 
управління протягом 2021 року здійснено правову оцінку 3 495 проектів наказів 
(511 -  з кадрових питань, 752 -  з основної діяльності, 2 232 -  з питань 
проведення перевірок), взято участь у підготовці 690 проектів договорів 
(контрактів), 98 господарських договорів включаючи додаткові угоди до них, 
погоджено 67 проектів індивідуальних податкових консультацій, 176 проектів 
відповідей на отримання публічної інформації, 809 проектів відповідей на
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звернення громадян, 387 проектів відповідей на запити адвокатів, 217 проектів 
відповідей на запити органів прокуратури, 944 проектів відповідей на запити 
органів Національної поліції, 211 проектів відповідей на запити органів СБУ, 
260 проектів відповідей на запити органів ДФС, 71 проектів відповідей на 
запити органів ДБР.

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

Забезпечено організацію роботи щодо добору, розстановки персоналу та 
проходження державної служби. В рамках відповідних заходів з добору та 
розстановки персоналу, забезпечення проходження державної служби в 
2021 році підготовлено 511 наказів з особового складу ГУ ДПС.

В лютому -  березні 2021 року організована робота з оголошення та 
проведення добору на 65 посад державної служби в ГУ ДПС на період 
карантину. За результатами добору на період карантину на посади державної 
служби призначено 37 працівників.

Наказом ГУ ДПС від 11.03.2021 № 280 «Про створення конкурсної комісії 
Головного управління ДПС у Донецькій області» з метою організації та 
проведення конкурсів на зайняття посад державної служби в ГУ ДПС утворено 
конкурсну комісію ГУ ДПС для проведення конкурсу на зайняття посад 
державної служби та затверджено її склад, а також призначено адміністратора 
конкурсного відбору. З метою забезпечення належного функціонування 
конкурсної комісії до її складу двічі протягом року вносились необхідні зміни 
(наказу ГУ ДПС від 22.06.2021 № 468, від 19.07.2021 № 502).

Протягом 2021 року організовано 5 конкурсів на зайняття посад державної 
служби в ГУ ДПС (накази ГУ ДПС від 29.03.2021 № 301, від 05.05.2021 № 352, 
від 06.07.2021 № 490, від 06.09.2021 № 567, від 24.11.2021 № 683) та відповідно 
5 засідань конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття 239 посад 
державної служби в ГУ ДПС категорії «Б» та «В». За результатами конкурсу на 
відповідні посади визначено 160 переможців конкурсу, з них 97 осіб призначені 
на посади державної служби, 63 фахівця ГУ ДПС переведені на вищі посади.

Стосовно 44 осіб, призначених на посади державної служби, організовано 
перевірку відповідно до Закону України «Про очищення влади». За результатами 
таких перевірок складено 31 довідку, 1 перевірка припинена у зв’язку зі 
звільненням працівника. Стосовно 4 кандидатів на посади державної служби 
категорії «Б» проведено спеціальну перевірку відповідно до вимог Закону 
України від 14 грудня 2014 року № 1700-VII «Про запобігання корупції».

Вжито заходи для підвищення кваліфікації працівників ГУ ДПС. Так, 
протягом 2021 року підвищили кваліфікацію та рівень професійної 
компетентності 1 124 посадові особи ГУ ДПС, з них -  270 осіб, посади яких
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відносяться до категорії «Б», та 854 особи, посади яких відносяться до категорії 
«В». Крім того, протягом року підвищили кваліфікацію та рівень професійної 
компетенції за загальними та спеціальними короткостроковими та 
професійними програмами 960 працівників (234 -  категорії «Б», 729 -  категорії 
«В»), та 832 особи шляхом самоосвіти на онлайн-платформах (205 осіб 
категорії «Б» та 627 осіб категорії «В»),

На виконання наказу ДПС від 23.02.2021 № 239 «Про організацію 
виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації посадових осіб 
органів ДПС у 2021 році» підготовлено Графік проведення дистанційного 
навчання працівників Головного управління ДПС у Донецькій області в 
Українській школі урядування (м. Київ) у 2021 році (далі -  Графік), який 
затверджений наказом ГУ ДПС від 29.03.2021 № 299 «Про організацію 
виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації посадових осіб 
Головного управління ДПС у Донецькій області у 2021 році». Відповідно до 
складеного графіку у звітному періоді навчання пройшли 64 посадові особи (з 
них 25 осіб -  категорії «Б», 39 осіб категорії «В»),

Забезпечено проведення роботи із запобігання, виявлення і протидії 
корупції та порушенням антикорупційного законодавства. Так, 
управлінням з питань запобігання та виявлення корупції в 2021 році проведено 
моніторинг подання 1 388 працівниками ГУ ДПС декларацій осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 
(щорічних та тих, що подаються після звільнення). Встановлено 5 фактів 
порушення вимог фінансового контролю, а саме неподання щорічної 
декларації, про що до Національного агентства з питань запобігання корупції 
(далі -  НАЗК) направлені відповідні повідомлення. Крім того, проведено 
моніторинг факту подання таких декларацій 53 працівниками ГУ ДПС, які 
припиняли діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави (декларацій, 
що подаються перед звільненням), Встановлено 7 фактів порушення вимог 
фінансового контролю, а саме неподання декларацій, про що до НАЗК 
направлені відповідні повідомлення.

Протягом 2021 року здійснено 247 організаційно-роз’яснювальних заходів, 
а саме:

- 37 виступів на апаратних нарадах ГУ ДПС;
- 2 навчальних заходи (лекції);
- 11 публікацій на субсайті ГУ ДПС офіційного вебпорталу ДПС;
- 11 публікацій в мережі Інтернет (Facebook).
Крім того, надано 170 консультацій працівникам ГУ ДПС та 16 роз’яснень 

антикорупційного законодавства структурним підрозділам ГУ ДПС.
В 2021 році отримано 119 повідомлень від працівників про потенційний 

конфлікт інтересів. За всіма фактами здійснений контроль за вжиттям заходів 
по його усуненню.
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За 2021 рік управлінням з питань запобігання та виявлення корупції 
проведено 56 перевірок, у т.ч.:

- 22 службових перевірки з питань перевірки інформації, отриманої від 
правоохоронних органів, від громадян, що звертались на сервіс «Пульс» або до 
державної установи «Урядовий контактний центр», щодо можливих 
неправомірних дій працівників ГУ ДПС, за результатами 2 перевірок 
інформація щодо можливих неправомірних дій працівників ГУ ДПС 
підтвердилась, ініційовано 2 дисциплінарних провадження стосовно посадових 
осіб ГУ ДПС, матеріали за результатами 1 перевірки направлено до НАЗК;

- 12 службових перевірок за фактами неподання або несвоєчасного 
подання декларацій, відповідні повідомлення направлені до НАЗК;

- 22 тематичних перевірок в рамках виконання Антикорупційної програми 
Державної податкової служби України на 2020-2022, затвердженої наказом 
ДПС від 19.10.2020 № 575, за їх результатами матеріали 3 перевірок направлено 
до НАЗК; притягнуто до дисциплінарної відповідальності у вигляді оголошення 
догани 2 посадові особи ГУ ДПС, зменшено розмір премій 18 працівникам 
ГУ ДПС.

Забезпечено вжиття заходів по усуненню оцінених корупційних ризиків, 
наведених у додатку 2 «Таблиця оцінених корупційних ризиків у Державній 
податковій службі України та заходів щодо їх усунення» до Звіту за 
результатами оцінки корупційних ризиків у Державній податковій службі 
України (додаток до Антикорупційної програми Державної податкової служби 
України на 2020-2022, затвердженої наказом ДПС від 19.10.2020 № 575). До 
Управління з питань запобігання та виявлення корупції ДПС направлено звіти 
за І квартал 2021 року (листом від 09.04.2021 №2638/8/05-99-14-02-08), за 
перше півріччя 2021 року (листом від 08.07.2021 №4874/8/05-99-14-01-08), за
9 місяців 2021 року (листом від 07.10.2021 №7108/8/05-99-14-01-08), за
2021 рік (листом від 04.01.2022 № 38/8/05-99-14-02-08).

Розділ 10. Організація фінансової діяльності.
Матеріально-технічний розвиток

Протягом 2021 року вжито необхідних заходів для фінансового 
забезпечення діяльності ГУ ДПС:

- забезпечено відповідність взятих фінансових зобов’язань виділеним
кошторисним призначенням, наказом ГУ ДПС від 19.01.2021 № 116
затверджено План заходів з погашення кредиторської заборгованості та 
зменшення обсягу кредиторської заборгованості та не допущено її виникнення;

- в бухгалтерському обліку відображено рух матеріальних цінностей,
наказом ГУ ДПС від 03.06.2021 № 408 утворено постійно діючої



46

інвентаризаційної комісії для проведення інвентаризації нематеріальних 
активів, основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, 
малоцінних швидкозношуваних предметів, матеріалів, інших запасів та 
грошових документів; проведено інвентаризації активів та зобов’язань у 
встановленні законодавством терміни (накази ГУ ДПС від 31.03.2021 №313 
«Про проведення інвентаризації каси», від 01.07.2021 №486 «Про проведення 
інвентаризації каси», від 29.07.2021 № 517 «Про проведення інвентаризації», 
від 06.09.2021 № 568 «Про проведення інвентаризації», від 10.09.2021 № 573 
«Про проведення інвентаризації», від 28.09.2021 № 604 «Про проведення 
інвентаризації каси», від 22.10.2021 № 630 «Про проведення інвентаризації», 
від 29.11.2021 № 691 «Про проведення інвентаризації каси»);

- управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених 
бюджетних повноважень із забезпечення ефективного, результативного, 
цільового та економного їх використання, до ДПС надано 5 пропозицій щодо 
перерозподілу кошторисних призначень, затверджених на 2021 рік (листи 
ГУ ДПС від 11.05.2021 № 3354/8/05-99-10-03-13, від 31.08.2021 № 6148/8/05-99
10-03-12, від 04.10.2021 №6966/8/05-99-10-03-12, від 03.11.2021 №7713/8/05
99-10-03-12, від 02.12.2021 № 8487/8/05-99-10-03-12);

- видатки, передбачені загальним і спеціальним фондами державного 
бюджету, здійснювались у пріоритетному порядку;

- процедури державних закупівель проводились відповідно до річного 
плану державних закупівель, згідно з яким за рік укладено 390 договорів на 
придбання товарів, робіт та послуг;

- розрахунки по укладеним договорам здійснювались виключно за 
фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, крім товарів, 
робіт, послуг, попередня оплата яких передбачена постановою Кабінету 
Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1070 «Деякі питання здійснення 
розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати 
товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»;

- забезпечувалось проведення у повному обсязі розрахунків за електричну 
та теплову енергії, водопостачання, зв'язок;

- встановлення, нарахування надбавок, доплат, допомог, премій 
здійснювалось виключно у межах фонду оплати праці, зареєстровано 104 накази 
щодо встановлення надбавок, доплат, матеріальних допомог, премій;

- до ДПС надано проект кошторису на 2022 рік з урахуванням доведених 
ДПС обсягів граничних видатків (лист ГУ ДПС від 27.04.2021 № 3046/8/05-99
10-03-12).

Забезпечено матеріально-технічний розвиток та інфраструктура 
забезпечення діяльності ГУ ДПС. В межах виконання заходів з підготовки 
об’єктів інфраструктури ГУ ДПС до роботи в осінньо-зимовий період 2021 -
2022 років управлінням інфраструктури та бухгалтерського обліку ГУ ДПС
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забезпечено:
-в  межах виконання вимог наказу ДТТС від 11.05.2021 № 499 «Про 

підготовку об’єктів інфраструктури ДПС до роботи в осінньо-зимовий період 
2021/2022 рр.» затверджено 14.07.2021 План заходів щодо підготовки об’єктів 
інфраструктури ГУ ДПС у Донецькій області до роботи в осінньо-зимовий 
період 2021/2022 рр. (направлений до ДПС листом ГУ ДПС від 20.07.2021 
№ 5146/8/05-99-10-04-08); звіт про результати підготовки об’єктів 
інфраструктури ГУ ДПС у Донецькій області до роботи в осінньо-зимовий 
період 2021/2022 рр. направлено до ДПС листом ГУ ДПС від 13.10.2021 
№ 7231/8/05-99-05-08;

- технічне обстеження 24 адмінбудівель, а також котелень та інших споруд 
з метою виявлення можливих ризиків їх експлуатації в осінньо-зимовий період, 
забезпечено приведення в справний стан приборів опалення, 
електроустаткування, технологічного обладнання;

- відповідальними за збереження нерухомого майна, визначеними наказом 
ГУ ДПС від 04.06.2021 № 8-г «Про закріплення відповідальних за будівлями та 
спорудами», організовано та забезпечено контроль за забороною експлуатації 
несправних приладів опалення та саморобних нагрівальних приладів;

- проведено технічне обслуговування котельних та перевірку газових 
приладів у адміністративних будівлях ГУ ДПС за адресами: м. Костянтинівка, 
просп. Ломоносова, 125 та смт Мангуш, вул. Миру, 75.

З метою належного утримання адмінбудівель наказом ГУ ДПС 
від 04.06.2021 № 8-г «Про закріплення відповідальних за будівлями та 
спорудами» визначено працівників, відповідальних за збереження нерухомого 
майна, яке обліковується на балансі ГУ ДПС, та працівників, відповідальних за 
належний стан надання послуг з утримання споруд (в т.ч. комунальних послуг).

Згідно з наказом ДПС України від 18.01.2021 № 1-г «Про затвердження 
Переліку об’єктів будівництва, капітального ремонту, реконструкції та 
реставрації, які фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного 
бюджет України у 2021 році» (зі змінами), в межах виконання заходів з 
належного утримання адмінбудівель проведено капітальні ремонти:

- системи водовідведення адмінбудівлі за адресою: м. Волноваха,
вул. Менделєєва, 4;

- приміщення ЦОП за адресою: смт Нікольське, вул. Свободи, 128;
- приміщення ЦОП за адресою: смт Мангуш, просп. Миру, 75.
Також проведені поточні ремонти приміщень в 5 адмінбудівлях ГУ ДПС за 

адресами: м. Бахмут, вул. В. Першина, 8; м. Мирноград, вул. Центральна, 19; 
м. Дружківка, вул. Соборна, 26; м. Маріуполь, вул. Італійська, 59; м. Маріуполь, 
вул. 130-ї Таганрозької дивізії, 114.

Для забезпечення роботи структурних підрозділів було укладено усі 
необхідні господарські договори на утримання адмінбудівель та постачання
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всіх необхідних комунальних послуг, зокрема укладено 12 договорів про 
надання послуг теплопостачання, 3 договори про постачання електричної 
енергії. Придбано матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для 
господарської діяльності та підтримання адміністративних будівель та 
прилеглих територій у належному стані на суму 71,1 тис. гривень. Створено 
належні умови для працівників, забезпечено їх засобами гігієни та захисту 
(маски, рукавички тощо), організовано вологе прибирання приміщень з 
використанням дезінфікуючих засобів.

Наказом ДПС від 16.01.2021 № 109 «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 2021 рік» (зі змінами) затверджено ліміти споживання паливно-енергетичних 
ресурсів. Щомісяця, відповідно до показників лічильників, заповнювались 
журнали обліку лічильників та аналізувались обсяги споживання. Перевищень 
лімітів споживання паливно-енергетичних ресурсів не допущено.

З метою організації та проведення публічних закупівель наказом ГУ ДПС 
від 04.01.2021 № 4 «Про призначення уповноважених осіб, відповідальних за 
організацію та проведення закупівель» (зі змінами), а потім і наказом ГУ ДПС 
від 24.05.2021 № 382 «Про визначення уповноважених осіб та затвердження 
положення про уповноважену особу» були призначені уповноважені особи, 
відповідальні за організацію процедур закупівель. З метою забезпечення 
безперебійності закупівель для потреб ГУ ДПС до зазначених наказів протягом 
року вносились необхідні зміни (4 накази). Щомісяця до ДПС надавались на 
затвердження пропозиції щодо змін до річного плану закупівель (загалом 
направлено 16 таких листів). Протягом 2021 року проведено відкриті торги на 
придбання паперу, конвертів, послуг з охорони адмінприміщень, проведені 
переговорні процедури та укладені прямі договори на придбання комунальних 
послуг, послуг зв’язку.

В межах заходів із матеріально-технічного забезпечення ГУ ДПС 
проводилась робота з органами місцевого самоврядування, у т.ч. щодо 
отримання субвенцій з місцевих бюджетів на розвиток матеріально-технічної 
бази ГУ ДПС та підвищення якості обслуговування платників податків. За 
результатами плідної співпраці з органами місцевого самоврядування та 
органами місцевої влади (Маріупольською міською радою, Костянтинівською 
міською радою, Краматорською міською радою, Покровською міською радою, 
Волноваською міською військово-цивільною адміністрацією) залучено
2 290,4 тис. грн додаткових коштів з місцевих бюджетів.

На 2021 рік для належного функціонування засобів зв’язку та 
телекомунікації ГУ ДПС укладені договори з ПАТ «Укртелеком» на надання 
послуг зв’язку, доступу до мережі «Інтернет» та VPN.

Наказом ГУ ДПС від 11.02.2021 № 2-г «Про використання службового 
автотранспорту в Головному управлінні ДПС у Донецькій області та
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призначення відповідальної особи» визначено працівників, відповідальних за 
використання службового автотранспорту, а наказом ГУ ДПС від 11.02.2021 
№ 3-г «Про норми витрат палива» встановлені норми витрат палива на всі види 
автотранспорту, що знаходяться на балансі ГУ ДПС, списання палива 
здійснювалось відповідно до цих затверджених норм.

Протягом 2021 року здійснювались заходи з цивільного захисту, охорони 
праці, пожежної безпеки відповідно до вимог чинного законодавства. 
Розроблено та видано наказ ГУ ДПС від 19.04.2021 № 333 «Про створення 
комісії з питань евакуації та затвердження Положення про комісію з питань 
евакуації Головного управління ДПС у Донецькій області» створено комісію з 
питань евакуації ГУ ДПС та затверджено положення про неї, яким, зокрема, 
визначено основні заходи у разі прийняття рішення про евакуацію. Проведено 
тренувальні заходи щодо підтримання готовності до застосування технічних 
засобів систем оповіщення органів цивільного захисту шляхом одноразового їх 
підключення в 24 адміністративних будівлях. Проведено перевірку 62 пожежних 
кранів на пуск води, перемотані пожежні рукави на ребро, складені відповідні 
акти по 24 адміністративним будівлям. В Навчально-методичному центрі 
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Донецької області 6 посадових 
осіб ГУ ДПС пройшли навчання та отримали відповідні посвідчення.

Розділ 11. Інформаційно-технічне забезпечення діяльності та технічне 
супроводження електронних сервісів.

Забезпечення охорони державної таємниці, технічного та 
криптографічного захисту інформації

Вжито необхідних заходів для інформаційно-технічного забезпечення
діяльності ГУ ДПС. З використанням бази даних обласного рівня за запитами 
структурних підрозділів ГУ ДПС управлінням електронних сервісів ГУ ДПС 
формувались всебічні інформаційні матеріали. Так протягом 2021 року 
підготовлено та надано інформацію за 762 запитами (різного спрямування) 
структурних підрозділів ГУ ДПС. Крім того, щоденно після оновлення бази 
даних регіонального рівня для структурних підрозділів, а також для членів 
Аналітичної групи ГУ ДПС для забезпечення функціонування комісії ГУ ДПС, 
яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку 
коригування в ЄРПН або про відмову в такій реєстрації, здійснювався вибір 
даних щодо реєстрації податкових накладних в ЄРПН. Щоденно формувались 
дані щодо зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних за попередній день, за 
місяць на поточну дату, за попередній місяць в розрізі платників.

Забезпечено актуальність реєстрів баз даних, банку реплікаційних даних та 
інформаційне забезпечення структурних підрозділів ГУ ДПС.

З метою забезпечення функціонування ITC «Податковий блок» та
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ITC «Управління документами» проведені заходи щодо налаштування 
клієнтського програмного забезпечення, адміністрування користувачів, 
доведення до структурних підрозділів змін в програмному забезпечені 
інформаційних систем, до ДТТС надіслано 85 листів з описом проблемних 
питань в роботі інформаційних систем, надано 37 заявок на реплікацію даних в 
ITC «Управління документами», а також надавались консультації структурним 
підрозділами з питань роботи інформаційних систем.

Проводився моніторинг навантаження роботи в ITC «Управління 
документами» (кількість користувачів, які працюють з підсистемою, 
своєчасність обробки пошти та повнота накладених резолюцій, наявність 
підкріплених файлів). У зв’язку з початком року в ITC «Управління 
документами» проведено закриття доступів до картотек 2020 року та заведено 
картотеки на 2021 рік (273 картотеки різної спрямованості з відповідним 
розмежуванням функцій та ролей доступу).

Здійснено підключення до роботи, внесення коригувань по правам 
доступів: до ITC «Управління документами» 1 136 користувачів, до
ITC «Податковий блок» -  1 335 користувачів, змінено 918 паролів доступу до 
інформаційних систем та активовано 308 користувачів.

Забезпечено використання електронних поштових скриньок у ГУ ДПС, 
зареєстрованих в домені tax.gov.ua (щоквартальна інвентаризація поштових 
скриньок, надання інформації до ДПС України щодо потреби в реєстрації, 
блокуванні або поновленні поштових скриньок).

Протягом 2021 року забезпечено супроводження інформаційних систем 
ГУ ДПС, у тому числі супроводження:

1) «ДПС Кошторис» в частині оновлення версій від 7.06.088 до версії 
7.07.017, контролю цілісності бази даних «ДПС Кошторис» та резервного 
копіювання;

2) ITC «Ліга-Закон» в частині постійного оновлення баз даних системи, 
адміністрування користувачів та налаштування клієнтських робочих місць;

3) серверу корпоративної пошти Fossmail, адміністрування облікових 
записів Fossmail, налаштування 79 поштових скриньок;

4) локальної обчислювальної мережі (ЛОМ) -  супроводження серверу- 
контролера домену, супроводження активного обладнання ЛОМ, супроводження 
структурованої кабельної системи ЛОМ, створення додаткових робочих місць, 
адміністрування користувачів, підключення 98 робочих станцій до ЛОМ;

5) корпоративного каналу зв’язку -  адміністрування активного 
обладнання, адміністрування комутаційного серверу;

6) робочих станції користувачів -  введено в дію 336 робочих станцій, 
встановлено системне програмне забезпечення, налаштовано прикладне 
програмне забезпечення, забезпечено ремонт обладнання.

Проведено аналіз стану забезпечення офісною, комп’ютерною технікою та 
мережевим обладнанням, взято участь у підготовці проекту кошторису на



утримання ГУ ДПС на 2022 рік у частині придбання комп’ютерного 
обладнання та комплектуючих до нього. Забезпечено отримання з ДГТС, видачу 
та налаштування на клієнтських місцях 35 багатофункціональних пристроїв та 
75 ІР-телефонів.

В 2021 році відділом охорони державної таємниці, технічного та 
криптографічного захисту інформації були проведені заходи щодо створення 
режимно-секретного органу (далі -  РСО) в ГУ ДПС в межах виконання вимог 
Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, 
органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів У країни від 18 грудня 2013 року 
№ 939 (далі -  Порядок № 939). Так, було завершено заходи, спрямовані на 
одержання ГУ ДПС спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної 
з державною таємницею, який отримано 09.06.2021 (дозвіл від 09.06.2021 
№ ДН2-2021-46). Було впроваджено заходи щодо охорони державної таємниці та 
недопущення необгрунтованого допуску та доступу осіб до відомостей, що 
становлять державну таємницю. Запровадження заходів особливого режиму 
діяльності ГУ ДПС під час виконання всіх видів робіт, пов’язаних з державною 
таємницею, виконувалось з дотриманням вимог Порядку № 939.

Розроблено та затверджено Правила організації та здійснення пропускного 
режиму на території ГУ ДПС (наказ ГУ ДПС від 15.12.2021 № 723). Створено 
службу криптографічного захисту інформації в ГУ ДПС (наказ ГУ ДПС 
від 31.08.2021 № 552/ДСК «Про створення СКЗ Головного управління ДГТС у 
Донецькій області»). Проведено роботи, щодо створення в ГУ ДПС 
комплексної системи захисту інформації автоматизованої системи класу «1» 
для обробки інформації з грифом «Для службового користування».

Забезпечено належний контроль за порядком доступу до інформаційних, 
телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, 
правомірністю отримання працівниками структурних підрозділів доступу до 
інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, у т.ч. в частині 
належності відповідних ролей до підрозділів, для яких ці ролі є основними з 
урахуванням їх функціональних повноважень. Так, в 2021 році відділом 
охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту 
інформації було погоджено 633 службових листів структурних підрозділів 
ГУ ДПС щодо отримання права доступу до інформаційно-телекомунікаційних 
систем, що використовуються в діяльності ГУ ДПС. Наказом ГУ ДПС 
від 22.10.2021 №628 затверджено Порядок доступу до інформації в
інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних 
системах ГУ ДПС, здійснювався контроль за його виконанням користувачами.

Протягом всього 2021 року проводився регулярний контроль за 
функціонуванням системи антивірусного захисту інформації та оновленням 
сигнатур антивірусних баз в ГУ ДПС. Згідно п. 9 Порядку оновлення 
антивірусних програмних засобів, які мають позитивний експертний висновок 
за результатами державної експертизи в сфері технічного захисту інформації,
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затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку 
та захисту інформації України від 26.03.2007 № 45, щодня забезпечено 
оновлення антивірусних баз в ГУ ДПС з вебсерверу Центру антивірусного 
захисту інформації Державного центру кіберзахисту та протидії кіберзагрозам 
Держспецзв’язку України. Протягом 2021 року виконувався аналіз журналів 
подій, сканувань та загроз, вживалися додаткові заходи для профілактики 
упередження потрапляння до інформаційно-телекомунікаційних систем 
шкідливого програмного забезпечення та поширення вірусів в інформаційній 
мережі ГУ ДПС. Наказом ГУ ДПС від 20.07.2021 № 507 «Про призначення 
відповідальних у системі антивірусного захисту інформації в структурних 
підрозділах Головного управління ДПС у Донецькій області» були призначені 
відповідальні у системі антивірусного захисту інформації в структурних 
підрозділах ГУ ДПС, а саме адміністратори, оператори робочих станцій 
аналітики системи антивірусного захисту інформації. Фактів блокування 
робочих місць вірусами, порушень та недоліків в роботі антивірусного 
програмного забезпечення не встановлено.
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Державна податкова служба України
Головне управління ДПС 
у Донецькій області

НАДХОДЖЕННЯ ДО БЮДЖЕТІВ УСІХ РІВНІВ ТА 
ЄДИНОГО ВНЕСКУ В 2021 РОЦІ

Додаток 1
до Звіту про виконання плану роботи 
Головного управління ДПС у 
Донецькій області на 2021 рік

А  9 552,4
114,1% МЛН

^  15 085,2
115,6% МЛН

А  Ю 479,3
109,1% м л н

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Єдиний внесок

СУКУПНІ 
НАДХОДЖЕННЯ 

(ДБ, МБ, ЄВ)

35 116,9
млн грн

А
113,2%

Індекс 
промислової 

продукції 
(січень-

ІИСТОПс

/  Індекс 
споживчих

2021/2020 104,1%

цін (січень- 
листопад)

2021/2020 110,7%

Середньо
місячна з/пл 

(січень- 
іистопад)

2021/2020 117,5%

Коефіцієнт
покриття

експортом
імпорту

4,10%



ті
Державна податкова служба України 
Головне управління ДПС
у Донецькій області ВИКОНАННЯ ІНДИКАТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА 2021 РІК

до Звіту про виконання плану роботи 
Головного управління ДПС у Донецькій 
області на 2021 рік

Додаток 2

млн грн

ПДВ -  3 336,6
до індикативу -  

-29,4 або 99,1%, 
до факту 2020 р -  
+ 234,6 або 107,6%

Податок на прибуток -  570,5 
до індикативу -  +198,8 або 153,3% 
до факту 2020 -  +138,4 або 132,0%

Екологічний 
податок -  586,6

ПДФО -  3 812,7
до індикативу — 114,8 або 97,1% 

до факту 2020 -  +528,4 або 116,1%

до індикативу -
+20,0 або 103,5% 

до факту 2020 -  
+44,4 або 108,2% Надра -  330,1

Військовий збір -  737,6
до індикативу -  -3,5 або 99,5% 
до факту 2020- +130,8 або 121,6%

до індикативу -
+27,8 або 109,2% 

до факту 2020 -  
+67,3 або 125,6%



т у'д'онецькїй обл'асті ДП° АНАЛІЗ ТЕМПУ РОСТУ НАДХОДЖЕНЬ ПО ОСНОВНИХ
БЮДЖЕТОУТВОРЮЮЧИХ ПЛАТЕЖАХ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

ЗА 2021 РІК У ПОРІВНЯННІ 3 2020 РОКОМ

Д ерж авна податкова служба України

млн грн
Податок на додану 

вартість

+ 7,6%
+234,6 млн грн

Факт 2020 факт 2021

Податок на прибуток

+32% 
+138,4 млн грн

Факт 2020 Факт 2021

П Д Ф О

+ 16,1% 
+528,4 млн грн

Факт 2020 Факт 2021

до Звіту про виконання плану роботи 
Головного управління ДПС у Донецькій 
області на 2021 рік

Додаток З

Військовий збір

Факт 2020 Факт 2021



ж
Державна податкова служба України
Головне управління ДПС 
у Донецькій області СТРУКТУРА ПОДАТКІВ, ЩО СПЛАЧЕНІ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

ПО ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В 2021 РОЦІ
Інші податки

Військовий збір 
737,6 млн грн 

або 7 ,7%

1 094 млн грн 
або 11,5%
І

Податок на прибуток 
571,5 млн грн 

або 6%

до Звіту про виконання плану роботи 
Головного управління ДПС у Донецькій 
області на 2021 рік

Додаток 4

Податок на доходи 
фізичних осіб 

З 812,7 млн грн 
або 39 ,9%

ПДВ
З 336,6 млн грн 

або 34,9%



Державна податкова служба України Податок 5
Головне управління ДПС НАДХОДЖЕННЯ ПЛАТЕЖІВ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ до Звіту про виконання плану роботи
у Донецькій області _  -  Л 1 | .  Головного управління ДПС у ДонецькійУ ЗА 2021 РІК області на 2021 рік

млн грн

До 2020- '  
^  +2 036,6 

115,6%

Факт 2020 -  
13 048,6

Індикатив -  
15 082,9

Факт 2021 -  
15 085,2

г ПДФО 
11 335,2

О
о

Акцизний
податок
279,0

О
О

Єдиний 
Податок 
1174,6

Ф акт 2021
11 335,2 

(-349,3 або 97,0% 
до індикативу)

279,0
(+14,5 або 105,5% 

до індикативу)

1 256,6
(+53,5,0 або 104,4% 

до індикативу)

1174,6
(+114,1 або 110,8% 

до індикативу)

Індикатив 11 684,5 264,6 1 203,1 1 060,5

Ф акт 2020 9 716,6 255,3 1156,2 1 018,7

Темп росту +1 618,5 або 
116,7%

+23,7 або 
109,3%

+100,5 або 
108,7%

+155,9 або 
115,3%



>№ Головне управління ДПС 
у Донецькій області

Державна податкова служба України

СТРУКТУРА ПОДАТКІВ, ЩО СПЛАЧЕНІ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 
ПО ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В 2021 РОЦІ

до Звіту про виконання плану роботи 
Головного управління ДПС у Донецькій 
області на 2021 рік

Додаток 6

Екологічний податок 
452,4 млн грн 

або 3%

Інші податки 
697,9 млн грн 

або 4,7%
Єдиний податок 
1174 ,6  млн грн 

або 7,8%

Податок на доходи 
фізичних осіб 

11 335,2 млн грн 
або 75,1%

Податок на майно 
1 425,1 млн грн 

або 9,4%



тт гоТГвГеТп7авяіннГдСпсЖба УКРа'НИ ПИТОМА ВАГА НАДХОДЖЕНЬ ПО ГАЛУЗЯМ У ЗБОРІ Додаток 7
_  .w х  . о о Звіту про виконання плану роботи

у донецькій облает, д 0  ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ ЗА 2021 РІК Головного управління ДПС у  Донецькій
1 1 1 1 1 1 області на 2021 рік

ПО ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Загальний збір до зведеного бюджету складає 24 637,6 млн грн

ДЕРЖАВНЕ 
УПРАВЛІННЯ, ОБОРОНА

3 162,2 млн грн
12, 8 %

ДОБУВНА
2 598 8 млн грн

10,5%

МЕТАЛУРГІЯ
2 209,5 млн грн

9,0%

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТІКА
1 621,0 млн грн

6,6%

СІЛЬСКЕ
ГОСПОДАРСТВО
1 797,8 млн грн

7,3%

ТОРГІВЛЯ
1 713,7 млн грн

7,0%

ТРАНСПОРТ
1 387,6 млн грн

5,6%

ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА 
ТА ТЕХНІЧ. Д-СТЬ
1 323,9 млн грн

5,4%

НАДХОДЖЕННЯ ПО ІНШИХ ГАЛУЗЯХ (виробництво коксу, харч ови х, х ім іч н и х , г у м о в и х  в и р о б ів , ф ін .у с т а н о в и ,  о п е р а ц і ї  з  н е р у х о м и м  

м а й н о м , б у д ів н и ц т в о , м а ш и н о б у д у в а н н я )  ЕКОНОМІКИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ -  8 822,3 млн г р н  (35,8%)



Д е р ж а в н а  под аткова сл уж б а  У кр а їн и  
Головне управління ДПС

Додаток 8
до Звіту про виконання плану роботи

У Д онец ькій  Області Головного управління ДПС у Донецькій
ВІДШКОДУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ області на 2021 рік

У 2021 РОЦІ

за 2020 рік за 2021 рік
Г

ч

Відшкодовано ПДВ коштами 
455,5 млн грн

Заявлено ПДВ до 
відшкодування 
424,2 млн грн

Збільшення обсягів відшкодування у  1,6 
рази у  з в ’яжу зі збільшенням заявок до 
відшкодування у  порівнянні з 2020 роком

Відшкодовано ПДВ коштами 
726,9 млн грн

Заявлено ПДВ до 
відшкодування 
746,9 млн грн

Повернення з відшкодованих сум у 2021 році до бюджету у вигляді податків і зборів сум складає 199,6 млн грн
або 27,5% від загальної суми відшкодування за рік.

Упереджено у 2021 році незаконне відшкодування ПДВ -  22,3 млн грн

Станом на 01.01.2022 року в ГУ ДПС обліковується залишок невідшкодованого ПДВ у сумі 
638,6 млн грн, з яких 524,4 млн грн або 82,1% перебувають в стадії апеляційного оскарження та судах різних 

інстанцій або обліковуються по платника, що перебувають на окупованій території області



Головне управління ДПС 
у Донецькій області

Державна податкова служба України

СТРУКТУРА ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ ЗА 2021 РІК до Звіту про виконання плану роботи 
Головного управління ДПС у Донецькій 
області на 2021 рік

Додаток 9

ВСЬОГО - 7 2 6 , 9  м л н  г р н

підприємства-експортери  
п р о д у к ц і ї  н е в л а с н о г о  

в и р о б н и ц т в а  
134,3 м лн  грн або 

18,5%

підприємства виробники, 
виробники-експортери  

власної продукції 
513,5 м лн  грн або 70,6%

інші підприємства  
(консульст ва)

0,2 м лн  грн або 0,03%
підприємства УТОС, УТОГ  

2,5 м лн  грн або 0,3%

платники, які здійснюють 
будівництво або 

придбання ОФ  
65,1 м лн  грн або 9%

■ підприємства-імпортери  
11,3 м лн  грн або 1,6%



Державна податкова служба України _  .
л і н  Д о д а т о к  10Головне управління ДПС до3віту про виконання плану роботи

У Д онец ькій  області Головного управління ДПС у Донецькій
ВИКОНАННЯ ІНДИКАТИВУ області на 2021 рік

З АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ ЗА 2021 РІК, млнгрн

А ЕРЖБЮДЖЄТ-2021

Акцизний податок з вироблених у Україні 
підакцизних товарів

Акцизний податок з ввезених на митну 
територію України підакцизних товарів

Акцизний податок з роздрібної торгівлі 
підакцизними товарами

індикатив фактичні надходження



Державна податкова служба України 
Головне управління ДПС
у Донецькій області СТРУКТУРА ПОДАТКОВОГО БОРГУ ДО ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ

СТАНОМ НА 01.01.2022 (ВСЬОГО 10 674,1 МЛН ГРИВЕНЬ)

до Звіту про виконання плану роботи 
Головного управління ДПС у Донецькій 
області на 2021 рік

Додаток 11

Активний без 
підприємств 

вугільної галузі -  
410,0 млн грн 

або 11,1%

тимчасово окупована 
територія -  

4 276,9 млн грн або 40,1%
не звітують-  

1 437,5 млн грн або 13,5%

Активний -
З 678,6 млн грн або 34,5%

підприємства 
вугільної галузі

Банкрути -  
1145,1 млн грн або 10,7%

в стадіях ліквідації ~
136 млн грн або 1,3%

Активний по 
підприємствам 

вугільної галузі -  
З 268,6 млн грн



Головне управління ДПС  
у  Д онец ькій  області

Державна податкова служба України
РОБОТА ПО СКОРОЧЕННЮ ПОДАТКОВОГО БОРГУ 

В 2021 РОЦІ
до Звіту про виконання плану роботи 
Головного управління ДПС у Донецькій 
області на 2021 рік

Додаток 12

• Борг підприємств, які перейшли на 
податковий облік з інших областей

-  1 459,1 млн грн
• За рахунок несплати сум за актами 

перевірок -  260,7 млн грн
• За рахунок несплати
• поточних нарахувань -  432,7 мли грн
• За рахунок несплати вугільними 

підприємствами сум розстроченого 
податкового боргу за рішенями судів -  
140,7 млн грн

«списання безнадійного податкового боргу -
711,3 млн грн;
* перереєстрації платників до інших областей -
1 019,0 млн грн;
’ оскарження донарахованих сум за актами 
перевірок -  56,2 млн грн;

«надходжень в рахунок погашення боргу -
346,2 млн грн.

ДИНАМІКА ПОДАТКОВОГО БОРГУ В 2021 РОЦІ,
млн грн

10 513,7 Ю 674Д

+160,5 млн грн 8 486,3 8 б52'1

Зведений Державний Місцевий
бюджет бюджет бюджет

■ 01.01.2021 01.01.2022

Зростання 
податкового 

боргу 
(новостворений 

податковий борг)
на 2 293,2 млн грн

за рахунок:



Головне управління ДПС  
у  Д онец ькій  області

Державна податкова служба України

ДИНАМІКА КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВІРОЧНИХ ЗАХОДІВ, 
проведених управлінням податкового аудиту , 

в 2020 - 2021 роках

до Звіту про виконання плану роботи 
Головного управління ДПС у Донецькій 
області на 2021 рік

Додаток 13

ПЛАНОВІ
ПЕРЕВІРКИ
2020 -  53
2021 -  92

ПОЗАПЛАНОВІ 
ПЕРЕВІРКИ
2020 -  606
2021 -  1621

ФАКТИЧНІ
ПЕРЕВІРКИ

2020 -  258
-  2,7 % )2021  -  251 

(-71



Головне управління ДПС  
у  Д онец ькій  області

Державна податкова служба України

РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВІРОЧНОЇ РОБОТИ
(ДОНАРАХУВАННЯ) 

управління податкового аудиту в 2020 -  2021 роках

до Звіту про виконання плану роботи 
Головного управління ДПС у Донецькій 
області на 2021 рік

Додаток 14

2020 и ік 2021 вік
515,8

позаплановими 
247,5 млн грн

плановими
262,2 млн грн

і

459,7
позаплановими 

213,2 млн грн

плановими 
224,5 млн грн

фактичними
6,2 млн грн

фактичними 
21,9 млн грн



УЗГОДЖЕННЯ ТА СПЛАТА СУМ,
Д е р ж а в н а  под аткова сл уж б а  У кр а їн и
Головне управління ДПС  
у  Д онец ькій  області

донарахованих управлінням податкового аудиту
в 2021 році

Д о да т о к  15
до Звіту про виконання плану роботи 
Головного управління ДПС у Донецькій 
області на 2021 рік

459,7
млн. грн.

Узгоджено 390,7 млн грн:
за плановими -  145,0 млн грн (37,1%) 
позаплановими -  224,5 млн грн (57,5%) 
фактичними -  21,2 млн грн (5,4%)

Надійшло до бюджету 209,4 млн грн:
за плановими -  3 2 ,0  млн грн (22%) 
позаплановими -  175,1 млн грн (78%) 
фактичними -  2,3  млн грн (10,9%)



Головне управління ДПС  
у Д онец ькій  області

Державна податкова служба України

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВІРОЧНА РОБОТА 
УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ 

В 2021 РОЦІ

до Звіту про виконання плану роботи 
Головного управління ДПС у  Донецькій 
області на 2021 рік

Додаток 16

Фактичні перевірки

Фактичні перевірки 
січень -  грудень 2021

Кількість
проведенних

перевірок

Донараховано, 
тис. грн

Середній 
показник 

встановлених 
порушень на 
1 перевірку, 

тис. грн

Термін сплати 
не настав, 

тис. грн

Узгоджено, 
тис. грн

Сплачено, 
тис. грн

Податковий 
борг, 

тис. грн

На оскаржені, 
тис. грн

Всього: 236 54 735,8 231,9 42147,4 7 626,1 1 866,2 5 759,9 16 070,9

сфера обігу пального Проведено 116 фактичних перевірок, застосовано штрафних санкцій на суму 28 248,4 тис. грн 
Середній показник встановлених порушень на 1 перевірку становить 243,5 тис. грн

сфера обігу алкоголю та 
тютюну

Проведено 120 фактичних перевірок, застосовано штрафних санкцій на суму 26 487,4 тис. грн 
Середній показник встановлених порушень на 1 перевірку становить 220,7 тис.грн

Камеральні перевірки
№ з/п Встановлені порушення

січень -  грудень 2021 року
Кількість порушень Донараховано, тис. грн Сплачено, тис. грн

Всього: 888 1 060,6 371,9
1 несвоєчасне подання декларацій акцизного податку ст. 120 ПКУ 632 593,5 178,0

2 несвоєчасна сплата акцизного податку за деклараціями акцизного податку ст. 124 ПКУ 256 467,1 193,9

3
за неподання, несвоєчасне подання або подання з недостовірними даними звітів за 
формами №1-РС, №2-РС, №3-РС, №1-ОА, №1-ОТ Виявлено 10 порушень, застосовано штрафниї санкцій на суму 119,0 тис. грн



*4 
Чч

ч 
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Д о д а т о к  17
до Звіту про виконання плану роботи 
Головного управління ДПС у Донецькій 
області на 2021 рік

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ УПРАВЛІННЯ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ 
ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ зл очинним  ШЛЯХОМ,

СТАНОМ НА 01.01.2022

Д е р ж а в н а  под аткова сл уж б а  У кр а їн и
Головне управління ДПС  
у  Д онец ькій  області

Складено повідомлень про фінансові операції, які можуть бути пов'язані
з легалізацією доходів, всього: 369
за власною ініціативою: 349
за ініціативою інших підрозділів: 20
Складено та передано до правоохоронних органів матеріалів 
аналітичних досліджень 150

За результатами розгляду:
Обліковано кримінальних проваджень, з них: 14
за ст.209 КК України
на загальну суму
за предикатними злочинами 14
на загальну суму 726,5 млн грн

✓  Приєднано до кримінальних проваджень 122



Д о д а т о к  18
до Звіту про виконання плану роботи 
Головного управління ДПС у Донецькій 
області на 2021 рік

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ УПРАВЛІННЯ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ  
ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ 

СТАНОМ НА 01.01.2022

Головне управління ДПС  
у  Д онец ькій  області

Державна податкова служба України

СКЛАДЕНО ВИСНОВКІВ 

+ 31 висновок або +20,7%

150

2020 рік 2021 рік

ПРИЄДНАНО ТА ОБЛІКОВАНО 
ВИСНОВКІВ

+ 28 висновків або +20,5%

136

2020 рік 2021 рік

З складених 150 матеріалів в 2021 році 136 матеріалів обліковано або приєднано, що складає 90,7%



т Головне управління ДПС  
у Д онец ькій  області

Державна податкова служба України

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

до Звіту про виконання плану роботи 
Головного управління ДПС у  Донецькій 
області на 2021 рік

Додаток 19

Ліцензія є -
Н Є М

• х  / І З

алкогольних напоїв та тютюнових виробів
Ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

Місяць провадження 
ліцензійної справи

С Г Кількість діючих ліцензій
Кількість діючих ліцензій по 

юридичнимособам
Видано ліцензій Анульовано ліцензій

Всього
юридичні

особи
Фізичні
особи

Всього Алкоголь Тютюн Всього Алкоголь Тютюн Всього Алкоголь Тютюн Всього
По заявам 

СГ

Скасування 
держ реєст

рації

ст. 15-3 ЗУ 
№481

Несплата
чергового
платежу

С ічень -  Грудень 2021 2 758 293 2 465 8 226 4 4 2 8 3 798 1 749 827 922 9 215 5 0 1 4 4201 2 425 1 997 195 28 205

Ліцензування оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

Місяць провадження 
ліцензійної справи

СГ Кількість діючих ліцензій
Кількість діючих ліцензій по юр. 

особам
Видано ліцензій Анульовано ліцензій

Всього
юридичні

особи
Фізичні
особи

Всього Алкоголь Тютюн Всього Алкоголь Тютюн Всього Алкоголь Тютюн Всього
По заявам 

СГ

Скасуван ня 
держ. 

реєстрації

ст.15-3 ЗУ 
№481

Несплата
чергового
платежу

С ічень -  Грудень 2021 27 25 2 42 37 5 40 36 4 22 17 5 10 3 0 0 1

Лщензува ння виробництва алкогольних напоїв та тютюнових виробів
Місяць

провадження
ліцензійної

справи

СГ юридичні особи Фізичні особи
Кількість діючих ліцензій

Всього Алкоголь Тютюн

Кількість діючих ліцензій по юридичним особам

Всього Алкоголь Тютюн

Кількість діючих ліцензій по фізичним особам

Всього Алкоголь Тютюн

С ічень -  Грудень 
2021 10 10 10



тої
Д ер ж а в н а  под аткова сл уж б а  У кра їн и
Головне управління ДПС  
у Д о нец ькій  області

Д о д а т о к  20
до Звіті/ про виконання нлану роботи 
Головного управління ДПС у Донецькій 
області на 2021 рік

пальне

Ліцензування виробництва пального

Місяць провадження 
ліцензійної справи СГ Юридичні особи

Кількість діючих 
ліцензій

Січень-Грудень 2021 3 3 3

Станом на 01.01.2022 в Донецькій області згідно реєстру платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
зареєстровано 142 СГ, з яких юридичних осіб -126 СГ, фізичних осіб -1 6  СГ

Ліцензування роздрібної торгівлі пальним та зберігання пального

Місяць
провадження
ліцензійної

справи

СГ Кількість діючих ліцензій Кількість діючих ліцензій юридичних 
осіб Видано ліцензій Анульовано ліцензій

Всього юридичні
особи

Фізичні
особи

Всього роздрібна
торгівля зберігання Всього роздрібна

торгівля зберігання Всього роздрібна
торгівля зберігання Всього

Рішення про 
скасування 

держ. 
реєстрації

отримання
інформації

По заявам  
СГ

Указ 
президента 
про рішення 

РНБО

Несплата
чергового
платежу

Січень-Грудень 
2021 року

1112 943 169 1 517 283 1 234 1 323 253 1 070 347 58 289 213 2 0 188 1 22

Ліцензування оптово- торгівлі пальним та зберігання пального

Місяць 
провадження 

ліцензійної справ и

СГ Кількість діючих ліцензій Кількість діючих ліцензій юридичних осіб Видано ліцензій Анульовано ліцензій

Всього
юридичні

особи
Фізичні особи Всього

за наявності 
місць оптової 

торгівлі

за
відсутності 

місць оптової 
торгівлі

Всього
за наявності 

місць оптової 
торгівлі

За
відсутності 

місць оптової 
торгівлі

Всього
за наявності 

місць оптової 
торгівлі

за
відсутності 

місць оптової 
торгівлі

Всього По заявам СГ
Несплата
чергового
платежу

Січень-Грудень 
2021 року

52 51 1 56 13 43 55 13 42 17 4 13 15 3 12



Головне управління ДПС  
у  Д онец ькій  області

Державна податкова служба України

до Звіту про виконання плану роботи 
Головного управління ДПС у Донецькій 
області на 2021 рік

Додаток 21

ДИНАМІКА ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ТА ЗНЯТТЯ З ОБЛІКУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ 
ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (ТА ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ) ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

ПІДПРИЄМЦІВ У 2021 РОЦІ

включено до реєстрів 

виключено з реєстрів

юридичні особи (відокремлені підрозділи) фізичні особи - підприємці



Головне управління ДПС  
у  Д онец ькій  області

Державна податкова служба України
СТРУКТУРА ПЛАТНИКІВ 

ПОДАТКІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
до Звіту про виконання плану роботи 
Головного управління ДПС у Донецькій 
області на 2021 рік

Додаток 22

Станом на 01.01.2022 на обліку перебувають 195 278 платників
з них 82 981 юридична особа, 110 681 підприємець та 1 616 осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність

Я  юридичні особи - підконтрольна територія

■  юридичні особи - непідконтрольна територія

■  підприємці - підконтрольна територія

■  підприємці - непідконтрольна територія

■  незалежники - підконтрольна територія

■  незалежники - непідконтрольна територія

Кількість платників ПДВ станом на 01.01.2022 -  6 759,
з них 6 141 юридична особа та 618 фізичних осіб - підприємців

У юридичні особи - підконтрольна територія 

юридичні особи - непідконтрольна територія 

Я фізичні особи - підконтрольна територія 

□ фізичні особи - непідконтрольна територія
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Головне управління ДПС до3віту про виконання плану роботи
У Д онец ькій  області ^  Головного управління ДПС у Донецькій

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА РОЗПОДІЛ ОБОВ'ЯЗКІВ М ІЖ  КЕРІВНИЦТВОМ о б ,а а „ і н а 2 0 2 ір ік  

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДПС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (НА 01.01.2022)

Т
В. О. НАЧАЛЬНИКА ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДПС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
^  І

Організаційно-розпорядче управління 
66 шт. од.

Відділ відомчого контролю 7 шт. од.

Юридичне управління 9 шт. од.

Управління кадрового забезпечення та 
розвитку персоналу 19 шт. од.

Управління з питань запобігання та 
виявлення корупції 10 шт. од.

Відділ охорони державної таємниці, 
технічного та криптографічного 

захисту інформації? шт. од.

Заступник начальника

Управління податкового адміністрування 
юридичних осіб 53 шт. од.

Управління податкового адміністрування 
фізичних осіб 220 шт. од.

Управління з питань виявлення та 
опрацювання податкових ризиків

Заступник начальника

Управління по роботі з 
податковим боргом 72 шт. од.

Управління супроводження судових справ 
40 шт. од.

Заступник начальника

Управління координації та моніторингу 
доходів бюджету 14 шт. од.

Управління податкового аудиту 174 шт. од.

Управління контролю за 
підакцизними товарами 53 шт. од.

Управління інформаційної взаємодії 
9 шт. од.

Управління боротьби з відмиванням 
доходів, одержаних злочинним шляхом 

________________ 9 шт. од.________________

Заступник начальника

Бахмутська ДП! 15 шт. од.
К

Управління інфраструктури та 
бухгалтерського обліку 

60 шт од.

Костянтинівська ДПІ 13 шт. од.

Торецька ДПІ 8 шт. од.

Дружківська ДПІ 13 шт. од.

Краматорська ДПІ 14 шт. од.

Покровська ДПІ 12 шт. од.

- с
Мирноградська ДПІ 7 шт. од.

Селидівська ДПІ 8 шт. од.

Ясинуватсько-Авдіївська ДПІ 7 шт. од.

Добропільська ДПІ 8 шт. од.

Олександрівська ДПІ 6 шт. од.

Східна ДПІ 10 шт. од.

Управління електронних сервісів 117 шт. од.

[ Центральна ДПІ 18 шт. од.

Кальміуська ДПІ 10 шт. од.

Лівобережна ДПІ 9 шт. од.

Приморська ДПІ 7 шт. од.

ч-с
Слов'янська ДПІ 15 шт. од.

Лиманська ДПІ 7 шт. од.

Волноваська ДПІ 12 шт. од.

Мангушська ДПІ 7 шт. од.

-с
“С

Нікольська ДПІ 5 шт. од.

Мар'їнська ДПІ 6 шт. од.

Вугледарська ДПІ 6 шт. од.

Великоновосілківська ДПІ 6 шт. од.

Шта
Ф

Штатна чисельність Головного управління ДПС у Донецькій області - 1 350 шт. од ., з них державні податкові інспекції -  229 шт. од. 
актична чисельність Головного управління ДПС у Донецькій області - 1 285 осіб, з них державні податкові інспекції -  220 осіб



Головне управління ДПС  
у  Д онец ькій  області

Державна податкова служба України

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ІЗ СУПРОВОДЖЕННЯ СУДОВИХ СПРАВ
в 2021 році

до Звіту про виконання плану роботи 
Головного управління ДПС у Донецькій 
області на 2021 рік
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січень — грудень 2020 року січень -  грудень 2021 року

Приміткапротягом січня -  грудня 2020 року порушено провадження 
по 1 597 судовій справі на загальну суму 

2 094,9 млн грн, а саме:

протягом січня -  грудня 2021 року порушено провадження 
по 1 191 судовій справіна загальну суму 

1 331,6 млн грн, а саме:

справи за позовами органів 
ДПС до платників податків

справи за позовами платників 
податків до органів ДПС

справи за позовами органів 
ДПС до платників податків

справи за позовами платників 
податків до органів ДПС у 2021 році порушено менше на 

406 судових провадження та 
менше по сумі на 

763,3 млн грн ніж у 2020 році
кількість

справ
сума, 

млн грн
кількість

справ
сума, 

млн грн
кількість

справ
сума, 

млн грн
кількість

справ
сума, 

млн грн

657 936,1 940 1158,8 578 642,8 613 688,8

протягом січня -  грудня 2020 року винесено 
387 остаточних рішення на загальну суму 767,6 млн грн,

а саме:

протягом січня -  грудня 2021 року винесено 
294 остаточних рішення на загальну суму 861,5 млн грн,

а саме:
у січні -  грудні 2021 року 

винесено на 93 остаточних 
рішення менше по кількості та 
на 93,9 млн грн більше по сумі, 

ніж у 2020 році

справи за позовами органів 
ДПС до платників податків

справи за позовами платників 
податків до органів ДПС

справи за позовами органів 
ДПС до платників податків

справи за позовами платників 
податків до органів ДПС

кількість
справ сума кількість

справ сума кількість
справ сума кількість

справ сума

354 760,3 33 7,3 246 643 48 218,5


