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ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАiНИ

нАкАз

ьiл ./,,-' ,_u,lt ...', 20 Ll. КиЪ

Про затвердженЕя положень
про територiальнi органи ЩПС

З метою реалiзацii постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 19 червня
2019 року ЛЬ 537 <Про утворення територiальних opiaHiB .ЩЪржавноi податковоi
служби>, керуючись Положенrrям про !ержавну подажову службу Украi.ни,
затверджецим постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украi'ни вiд 06 березня 2019 року
Nэ 227 <Про затвердженЕrI положень про Щержавну податкову службу Украiни
та .Щержавну митну службу УкраiЪи>,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити TaKi, що додаються:
Положення про Головне управлiння ДПС у Вiнницькiй областi;
ПоложеннЯ про Головне управлiння ДПС у Волинськiй областi;
Положення про Головне управлiння ДПС у.Щнiпропетровськiй областi;
ПоложеннЯ про Головне управлiння ДПС у !онецькiй областi;
Положення про Головне управлiння ДlС у Житомирськiй областi;
Положення про Головне управлiння ДПС у Закарпаiськiй областi;
Положення про Головне управлiння ДIС у Запорiзькiй областi;
Положення про Головне управлiння ДПС в Iвано-Франкiвськiй областi;
Положення про Головне управлiriня ДlС у КиiЪськiй областi;
Положення про Головне управлiння ДПС у Кiровоградськiй областi;
ПоложеннЯ про Головне управлiння ДПС у Луганськiй областi;
Положецня про Головне управлiння ДПС у Львiвськiй областi;
Положення про Головне управлiння ДlС у Миколаiвськiй областi;
Положення про Головне управлiння .ЩПС в Одеськiй областi;
Положення про Головне управлiння ДПС у Полтавськi{ областi;
ПоложеннЯ про Головне управлiннЯ ДПС у Рiвненськiй областi;
Положення про Головне управлiння ДПС у Сумськiй областi;
Положення про Головне управлiння ДIС у Тернопiльськiй областi;
ПоложеннЯ про Головне управлiння ДПС у Харкiвськiй'областi;
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. Положення про Головне управлiння дпС у Херсонськiй областi,
АвтономнiЙ Республiцi Крим та м. Севастополi;

ПоложеннЯ про Головне управлiннЯ ДlС у Хмельницькiй областi;
Положення про Головне управлiння ДПС у Черкаськiй областi;
ПоложеннЯ про.Головне управлiннЯ ДПС У Чернiвецькiй областi;
ПоложеннЯ про Головне управлiння ДПС у Чернiгiвськiй областi;
положення про Головне управлiння Дпс у м. Киевi.
2. Керiвникам територiальних органiв ДПС забезпечити з дня державноi

реестрацii юридичноi особи дотримання вимог вiдповiдного Положення.
_з. Щепартаменту забезпечення роботи Служби забезпечити виготовлення,

засвiдчення в установленому порядку та налсилання кожЕому з вкЕваних
територiальних органiв по три примiрники цього наказу та вiдповiдного
Положення.

Контроль за виконанням наказу за собою.

Голова Сергiй ВЕРЛАНОВ

ф.f, fu-*-;
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ !ержавноi податковоi слчжби
Украiни

/"L__.**-в Рrж" ,/4

положЕнFUl

a

для

. 
забезпечення реалiзацii державноi податковоi полiтики, державноiполiтики у сферi боротьби з правопору*."rr"r, пiд час ,чй"у"uпr"

пaшьного, державноi полiтики 
. 
з адмlнlструванпя €диного внеску назагальнообов'язкове державне соцiальне ..p*y"u"n" rд-i - .о"п"и 

'"-n".o*), 
uтакож боротьби з правопорушеннями пiд чаь застосування законодавства зпитань сплати €диного внеску та законодавства з iнших литань, контроль задотриманням якого покладено на контролюючi органи, державноТ norir"n" усферi контролю за сво€часнiстю здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi в

про голоВнЕ утIрАвлrнFUI дпс у житомирськIЙ оБлАстI

l. Головне управлiння ДlС уорганом {ержавноi податковоi
якийпiдпорядковусться .ЩПС, Голов
областi (далi - ГУ ДIС) е контролюючим органом (органом доходiв i зборiв),У складi ГУ ДПС на правах вiдокремлених пiдроздiлiв утворюютьсяуправлiпня, до складУ яких входятЬ державнi податковi iнспекцii.

Перелiки управлiнь, якi утворюються на правах вiдокремлених пiдроздiлiвГУ ДIС та державних податкових iнспекцiй, що уr"ор'orоr"."--! .*"лiуправлiнь' утворених на правах вiдокремлених пiдроздiлiв гi дпс,,затверджуються окремим наказом ДПС.гу дпс забезпечуе реалiзацiю повповажень 
. Дпс наЖитомирськоi областi.

територl1

2, гу дпС у своiй дiяльностi керуеться Констиryцiею i законами Украiни,
ука:!ами Президента УкраiЪи та по( таповами BepxoBHoi Ради УкраiЪи,

та законiв УкраiЪи, актами Кабiнету,, що н.rлежать до компетенцii ЩПС,
tС, iншими актами законодавства.

3. основними завданнями. Гу дlС (KpiM особливостей, передбачених
державних податкових iнспекцiй) е:



2

установлений законом строк, дотриманням порядку проведеннlI розрахункових
операцiй, у тому числi готiвкових розрахункiв за товари (послуги), а також за
наявнiстю лiцензiй на провадження видiв господарськоi дiяльностi, що
пiдлягають лiцензуванню вiдповiдно до закону.

Основними завданнrIми державних податкових iнспекцiй, що утворюються
у складi управлiнь, утворених на правах вiдокРемлених пiдроздiлiв ГУ .ЩПС, е:

сдиного внеску,
оподаткуванням;

здiйснення сервiсного обслуговування платникiв податкiв;

здiйснення ресстрачii та ведення облiку платникiв податкiв та платникiв
об'сктiв оподаткування об'ектiв, пов'язаних

формування та ведення .Щержавного ре€стру фiзичних осiб - платникiв
податкiв, Сдиного банку даних про платникiв податкiв - юридичних осiб,
peecTpiB, ведення яких покладено законодавством на контролюючi органи;

виконання iнших функцiй сервiсного обслуговування платникiв податкiв,
визЕачених законом.

4. ГУ ДПС вiдповiдно до покладених на нього завдань:

1) здiйснюе контроль за дотриманнrIм вимог податкового закоЕодавства,
законодавства щодо адмiнiстрування единого внеску та законодавства з iнших
питань, контроль за дотриманням якого покладено на [ПС;

2) здiйснюе контроль за правомiрнiстю бюдлсетного вiдшкодування
податку на додану BapTicTb;

3) здiйснюе податковий контроль за встановленням вiдповiдностi умов
контрольованих операцiй принципу <<витягнутоi руки) ;

4) здiйснюс реестрацiю та веде облiк платникiв податкiв, об'ектiв
оподаткування та об'ектiв, пов'язаних з оподаткуваннlIм, проводить
диференцiацiю платникiв податкiв]

5) забезпечуе достовiрнiсть та повноту ведення облiку платникiв податкlв
(платникiв €диного внеску), суб'сктiв зовнiшньоекономiчноi дiяльностi,
об'ектiв оподаткування та об'ектiв, пов'язаних з оподаткуванням;

6) здiйснюе у межах повноважень, передбачених законом, формування та
ведення .Щержавного реестру фiзичних осiб - платникiв податкiв, 1нших
peecTpiB, банкiв i баз даних, ведення яких покладено законодавством на ДПС, а
також ре€стру страхувальникiв !ержавного ресстру загальнообов'язкового
державного соцiального страхування;

7) здiйснюе контроль за дотриманням виконавчими комiтетами сiльських,
селищних рад та рад об'еднаних територiальних громад, що cTBopeHi згiдно iз
законом та перспективним планом формування територiй громад, порядку
прийняття та облiку податкiв i зборiв вiд платникiв податкiв, своечаснiстю t

повнотою перерахування зазначених сум до ýрджет}i
8) забезпечуе ведення облiку податкiв i зборiв, платежiв;
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9) здiйснюс адмiнiстрування податкiв i зборiв, платежiв, единого внеску, утому числi проводить вiдповiдно до законодавства перевiрки та звiрки
платникiв податкiв (платникiв сдиного внеску);

10) контролюс своечаснiсть подання платниками податкiв (платниками
единого внеску) передбаченоi законом звiтностi (декларацiй, розрахункiв та
iнших документiв, пов'язаних з обчисленirям i сплйю "одйiu, зборiв,
платежiв), свосчаснiсть, достовiрнiсть, повноту Еарахування та сплати податкiв,
зборiв, платежiв, €диного внеску;

ll) застосову€ до платникiв одаткiв (платникiв единого внеску)
передбаченi законом фiнансовi (штрафнi) санкцii (штрафи) за порушення вимог

11) платникlв

податкового закоЕодавства чи законодавства з iнших питань, контроль за
дотриманням якого покладено на ЩIС;

12) складае стосовно платникiв податкiв - фiзичних осiб та посадових осiб
платникiв податкiв - юридичних осiб протоколи про адмiнiстративнi
правопорушення та виносить постаЕови у справах про адмiнiстративнi
правопорушення у випадках та порядку, визЕачених законом;

1з) застосовус до фiнансових установ, якi не подали вiдповiдним
контролюючим органам !пс в установлений законом строк повiдомлення про
вiдкриття або закриття paxyHKiB платникiв податкiв ," ро..rо"*" здiйснення
видаткових операцiй за рахунком платника податкiв до o.p"ru"r"
повiдомлення вiдповiдного територiального органу ЩПС про u.""r" pu*y"ny r.u
облiк у !ПС, фiнансовi tштрафнi) санкцii tштраби) u у.rчrЪu,,r.r"* Гiодurпоuш
кодексом УкраiЪи розмiрах;

14) здiйснюс погашення податкового
ненарахованих таlабо несплачених сум €диного

внеску;

16) здiйснюе у межах повноважень,
безнадiйного податкового борry та недоiМки

_ 15) здiйснюе розстрочення, вiдстрочення та реструкт}ризацiю грошових
зобов'язань таlабо податкового боргу, а також недоiмки зi сплати сдиного

борry, стягнення свосчасно
внеску та iнших платежiв;

передбачених законом, списання
зi сплати единого внеску;

17) органiзовуе роботу та здiйснюе контроль за застосуванням арешту
майна платникiв податкiв, що мають податковий борг, таlабо зупинення
видаткових операцiй на iх рахунках у банках, фiнансових санкцiй до платникiв
единого внеску;

18) органiзовуе роботу з виявлення, облiку, зберiгання, оцiнки,
розпорядження безхазяйним майном, а також iншим майном! що переходить увласнiсть держави, та з облiку, попередньоi оцiнки, зберiгання майна,
вилученого та конфiскованого за порушення rrодаткового законодавства;

19) забезпечуе стягненЕя сум простроченоi заборгованостi суб'сктiв
господарювання перед державою (Автономною Республiкою Крим чи
територlальною громадою MicTa) за кредитами (позиками),
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державнi (мiсцевi) гарантiТ, а також за кредитами iз бюджету в
порядку, визначеному Податковим кодексом Украiни та iншими законами;

20) проводить роботу щодо застосування до платникiв податкiв (платникiв
единого внеску) процедур банкрутства вiдповiдно до законодавства з llитань
банкрутства;

21) звертаеться до суду у випадках, передбачених законом;
22) виконуе робоry, пов'язану iз здiйсненням лiцензування дiяльностi

суб'сктiв господарювання з виробництва спирту, alJIкогольних напоiЪ,
тютюнових виробiв, паJIьного, з оптовоi торгiвлi спиртом, оптовоi та роздрiбноi
торгiвлi ,lJIкогольними напоями, тютюновими виробами, пzlJIьним, iб"рi"чrr""
п€Lпьного та контроль за таким виробництвом;

здiйснюе лiцензування роздрiбноi торгiвлi €lлкогольними напоями,
тютюновими виробами та пЕLпьним, зберiгання пt}льного;

23) органiзовус роботу, пов'язану iз замовленпям марок акцизного
податку, ik зберiганням, продажем, вiдбором зразкiв, з метою проведеннll
експертизи щодо iх автентичностi та здiйсню€ контроль за наявнiстю таких
марок на пляшках (упаковках) з zLпкогольними напоями i пачках (упаковках)
тютюнових виробiв пiд час ix транспорryвання, зберiгання i реалiзацii;

24) здiйснюе контролЬ за виробництвом та обiгом спирту, alJIкогольних
напоiв, тютюнових виробiв, п.шьного та забезпечуе мiжгалузеву координацiю у
цiй сферi;

25) здiйснюс контроль щодо повноти обчислення та сплати акцизного
з урахуванням даних декларацiй про максимальнi роздрiбнi цiни наподатку з урахуванням даних декларацiй про максим€lльнi роздрiбнi r

пiдакцизнi товари (продукцiю), встановленi виробником або iЙпорiером;
26) здiйснюе заходи щодо запобiгання та виявлення порушень вимог

законодавства у сферi виробництва та обiry спирту, ЕIлкогольних напоiъ,
тютюнових виробiв та п€IJIьного;

27) здiйснюе контроль за дотриманням суб'сктами господарювання, якi
провадять роздрiбну торгiвлю тютюн вими виробами, вимог законодавства
щодо максимzlJIьних роздрiбних цiн на тютюновi вироби, встановлених
виробниками або iмпортерами таких виробiв;

28) здiйснюе контроль за дотрИманням суб'ектами господарювання, якi
провадять оптову або роздрiбну торгiвлю €шкогольними напоями, вимог
законодавства щодо мiнiмапьних оптово-вiдпускних або роздрiбних цiн на TaKi
напоi;

29) проводить роботу, пов'язану з боротьбою з незаконним виробництвом,
перемiщенням, обiгом спирту, €шкогольних напоiв, тютюнових виробiв,
пального та 1нших пiдакцизних ToBapiB (продукцii);

З0) здiйснюе реестрацiю та облiк peccTpaTopiB розра нкових операцiй, що
застосов).ютЬся для реестрацii розрахункових операцiй за товари (послуги),
реестрацlю розрахункових книжок, книг облiку розрахункових операцiй;



31) проводить
платника податкiв
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контрольнi розрахунковi операцii до початку перевiрки
щодо дотримання ним порядку проведення розрахункових

операцlи та застосування реестраторlв розрахункових операцlи;

32) здiйснюс контроль за дотриманням встановлених законом cTpoKiB
проведення розрахункiв в iноземнiй ва,rютi. за додержанням lrорядку
приймання готiвки для подzlJIьшого переказу (KpiM приймання готiвки банками),
порядку проведення готiвкових розрахункiв за товари (послуги), проведення

розрахункових операцiй, а також за наявнiстю лiцензiй на провадження видiв
господарськоi дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню вiдповiдно до закоЕу;

33) приймае i ресструе заяви, повiдомлення та iншу iнформацiю про
кримiнальнi та iншi правопорушення, розгляд яких вiднесено законом до
компетенцii податковоi мiлiцii, проводить в установленому порядку ix
перевiрку i приймае щодо них передбаченi законом рiшенняl

З4) виявляс кримiнмьнi та iншi правопорушення, розслiдування яких
вiднесено законом до компетенцii податковоi мiлiцii, встановлюе
мiсцезнаходження платникiв податкiв, проводить опитування ix засновникiв,
посадових осiб;

35) провадить вiдповiдно до закону оперативно-розшукову дiяльнiсть, а

також досудове розслiдування в межах повноважень, передбаченп< законом,
вживае заходiв до вiдшкодування завданих державi збиткiв;

36) здiйснюе розшук осiб, якi переховуються вiд слiдства та суду за
кримiнальнi правопорушення, розслiдування яких вiднесено законом до
компетенцii податковоi мiлiцii;

37) вживае заходiв для виявлення, аналiзу та перевiрки фiнансових
операцiй, якi можуть бути пов'язанi з легалiзацiею (вiдмиванням) доходiв,
одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням теро изму у випадках та
межах повноважень, передбачених законом;

З8) виявляс причини i умови, що призвели до вчинення злочинiв та 1нших
правопорушень, розслiдування яких вiднесено законом до компетенцii
податковоi мiлiцii, вживае заходiв до ix усунення;

39) у разi виявлення фактiв, що свiдчать про органiзовану злочинну
дiяльнiсть, або дiй, що створюють умови для TaKoi дiяльностi, подае матерiали з

таких питань вiдповiдним спецiальни iI органам по боротьбi з органiзованою
злочиннlстю;

40) передае вiдповiдним правоохоронним органам матерiа:lи за фактами
правопорушень, за якi законом передбачено кримiнальну вiдповiдальнiсть,
якщо iх розслiдування не наJIежить до компетенцii податковоi мiлiцii;

41) вживао заходiв до виявлення i розслiдування злочинiв, пов'язаних з

вiдмиванням, легалiзацiею, розкраданням коштiв та iнйими незакоЕними

фiнансовими операцiями;



42) забезпечуе в ГУ !ПС безпеку дiяльностi державних службовцiв та
lнших працlвникlв вlд
службових обов'язкiв;

4з) органiзовуе в межах повноважень 
',ередачу 

до Щпс проектiв запитiв та
вiдповiдеЙ до компетеНтних органiВ iноземниХ держаВ у рамках обмiну
податковою iнформацiею згiдно iз за онодавством УкраiЪи, мiжнародними
договорами Украiни;

44) забезпечуе наданшI допомоги у
мiжнародних правовiдносинах за запитами

стягненнi податкового борry в

держав;
45) проводить аналiз та здiйснюс управлiння ризиками з метою визначення

форм i обсягiв податкового контролю;
4б) здiйснюе вiдповiдно до законодавства у межах наданих повноважень

управлiння об'сктами
управлiння !ПС;

державноi власностi, що нЕlлежать до сфери

47) здiйснюе cepBicHe обслуговування платникiв податкiв (платникiв
единого внеску), зокрема надае адмiнiстративнi послуги;

48) забезпечуе впровадження та технiчне супроводження iнформацiйно-
телекомунiкацiйних систем i технологiй, автоматизацiю процедур;

49) взасмодiе та здiйснюе обмiн iнформацiею з мiсцевими органами влади;
50) здiйснюе монiторинг стану надходження податкiв i зборiв, iнших

платежiв, визначених Податковим кодексом Украiни, Законом Украiни <Про
збiр та облiк единого внеску на заг€UIьнообов'язкове державне соцiальне
стрЕlхування)>, вивча€ вплив змiн показникiв регiонального розвитку та змiн
законодавства на надходження податкiв, iнших платежiв, розробляе пропозицii
щодо збiльшення ix обсягу та зменшенЕя втрат бюджету;

51) здiйснюе монiторинг та аналiз виконання показникiв розрахункiв з
бюджетом та державними цiльовими фондами, затверджених фiнансовими
планамИ державниХ пiдприемств. господарськИх органiзацiй, у cTal,y.[Hoмy
капiтмi яких е корпоративнi права, що нaulежать державi, ilнiми дочiрнiми
пiдприемствами та готуе пропозицii керiвництву ,ЩПС;

52) складае звiтнiсть щодо iTaHy розрахункiв платникiв податкiв iз
бюджетом та сплати единого внеску, а також iнших показникiв роботи за
напрямами дiяльностi ДПС;

53) взасмодiе з органами виконавчоi влади та мiсцевого самоврядування з
питань надходжень до мiсцевих бюджетiв;

54) здiйснюе прийом громадян, розгляд звернень (запитiв) громадян>
платникiв податкiв (платникiв €диного внеску), органiв державноi влади,
правоохоронних органiв, органiв судовоi влади та iнших суб'ектiв права на
звернення з питань, пов'язаних iз дiяльнiстю .ЩПС, та запитiв на отримання
публiчноi iнформацii;

протиправних посягань, пов'язаних з виконанням ними

компетентних органlв lноземних



55) надае iндивiдумьнi податковi консультацii, iнформацiйно-довiдковt
послуги з питань податкового та 1ншого законодавства, контроль за

додержанням якого покладено на Щпс;
56) надас .ЩПС узагальнену практику застосування законодавства з питань

оподаткування, законодавства з питань сплати едиЕого внеску та законодавства
з iнших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ЩПС на територii
Житомирськоi областi;

57) реа"riзуе iнформацiйну полiтику.ЩПС;

58) оприлюднюе на субсайтi ГУ ДПС вебпорталу ЩПС офiцiйну
iнформацiю, що нЕцIежить до компетенцii ГУ .ЩПС, зокрема iнформацiю, яка
пiдлягае оприлюдненню вiдповiдно до закоЕодавства;

59) спiвпрацюе з iнститутами громадянського суспiльства, забезпечуе
проведення консультацiй з громадськiстю, зокрема через громадську раду, з
питань реалlзац11 державно1 податково1 полlтики;

60) проводить перевiрку достовiрностi вiдомостей, зазначених у пунктi 2
частини п'ятоi cTaTTi 5 Закону Украiни <<Про очищення влади);

61) здiйснюе прогнозування та планування видаткiв на MaTepia_,TbHo-

технiчне забезпечення i розвиток дiяльностi ГУ !ПС;
62) здiйснюе iншi повноваження, визначенi законом;

63) лержавнi податковi iнспекцiТ. що утворюються у складi управлiнь.
утворених на правах вiдокремлених пiдроздiлiв ГУ ДПС (да_lti - ДПI):

надають адмiнiстративнi послуги платникам податкiв;

надають довiдковi, iнформацiйнi, електроннi та iншi послуги, пов'язанi з

реалiзацiею прав та обов'язкiв платника вiдповiдно до вимог податкового та
iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на
контролюючий орган;

здiйснюють реестрацiю та облiк платникiв податкiв та единого внеску
об'ектiв оподаткування та об'ектiв, пов'язаних з оподаткуванням, peecTpaTopiB

розрахункових операчiй;

надають ycHi консультацii вiдповiдно до Податкового кодексу УкраiЪи, а
також законодавства з питань сплати единого внеску, викJIючно з тих питань,

що HaJIeжaTb до повноважень .ЩПI;

здiйснюють у межах повноважень, передбачених законом, формування та
ведення !ержавного реестру фiзичних осiб - платникiв податкiв, единого
банку даних про платникiв податкiв - юридичних осiб, peecTpiB, ведення яких
покладено законодавством на контролюючi органи.

виконують iншi функцii сервiсного обслуговування платникiв податкiв,
визначених законом.

5. ГУ ДПС з метою органiзацii свосi дiяльностi:
1) здiйснюс добiр кадрiв у ГУ !ПС, у межах наданих повноважень на

пiдприсмствах, в установах та органiзацiях, що належать до сфери управлiння



.ЩПС, органiзовуе роботу з пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацii працiвникiв
ГУДПС;

2) забезпечуе у межах повноважень, передбачених законом, здiйснення
заходiв щодо запобiгання та виявлення корупцii i контроль за дотриманням
вимог антикорупцiйного законодавства в ГУ {ПС;

3) органiзову€ свою роботу i роботу пiдприемств, установ та органiзацiй,
що наJIежать до сфери управлiння ГУ ДПС;

4) забезпечуе
самоврядування;

5) забезпечуе

результативне i цiльове
результатiв вiдповiдно до
дiяльностi ГУ ДПС;

взаемодiю з державними органами та органами мiсцевого

охорону державноi таемницi вiдповiдно до вимог режиму
ceKpeTHocTi, кiберзахист, технiчний та криптографiчний захист iнформацii i
здiйснюе контроль за його станом;

б) забезпечуе згiдно iз законода ством у межах компетенцii надання
державним органам iнформацii з peccTpiB, банкiв i баз даних, ведення яких
покладено законодавством на ,ЩIС;

7) здiйснюе комплекс заходiв для абезпечення дотримання законностi та
ефективностi в межах

8) органiзовуе планово-фiнансову роботу в Гу Дпс, здiйснюе контроль за
використанням фiнансових i матерiал них pecypciB, забезпечуе органiзацiю та
вдосконалення бухгалтерського
порядку;

облiку в установленому законодавством

9) органiзовуе роботу з ведення дiловодства та архiвного зберiганrrя
документiв вiдповiдно до встановлених правил;

10) органiзовуе iнформацiйно-аналiтичне забезпечення ГУ ДПС та
автоматизацiю ii дiяльностi;

11) забезпечуе в межах cBoik повноважень реалiзацi державноi полiтики
щодо державноi таемницi та захисту iнформацii, контроль за ii збереженням у
ГУ ДПС, а також мобiлiзацiйну пiдготовку, мобiлiзацiю.

6. гу дпс для виконання покла!ених на нього завдань ма€ право:
1) проводити у визначеному законодавством порядку перевiрку

показникiв, пов'язаних iз визначенням об'сктiв оподаткування та iз
свосчаснiстю. лостовiрнiстю. повнотою нарахування та сплатою Bcix
передбачениХ ПодатковиМ кодексом УкраiЪи податкiв, зборiв, платежiв, а
також единого внеску, дотриманням вимог законодавства з iнших питань,
контроль за дотриманням якого покладено на [ПС;

2) проводити перевiрку правильностi та повноти визначення фiнансового
результату до оподаткування згiдно з бухга-,чтерським облiком вiдповiдно до
нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних
стандартiв фiнансовоi звiтностi ;

повноважень, передбачених законом,
використання бюджетних коштiв,

встановленоi мети, завдань, планiв i

ефективне,
досягнення

вимог щqцо
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3) визначати у передбачених Податковим кодексом Украiни випадках суми
податкових та грошових зобов'язань платникiв податкiв;

4) запрошувати платникiв податкiв (платникiв единого внеску) або ix
представникiв для перевiрки правильностi нарахування та сво€часностi сплати
податкiв, зборiв, платежiв, единого внеску;

5) пiд час проведення перевiрок у платникiв податкiв - фiзичних осiб, а
також у посадових осiб платникiв податкiв - юридичних осiб та платникiв
единого внеску перевiряти документи, що посвiдчують особу, а також
документи, що пlдтверджують посаду посадових осiб таlабо осiб, якi фактично
здiйснюють розрахунковi операцii;

6) отримувати вiд платникiв податкiв (платникiв единого внеску), а також
надавати в межах, передбачених законом, документи в електронному виглядi;

'7) запитувати та вивчати пiд час проведення перевiрок первиннi
документи, що використовуються в бу<га.,rтерському облiку, регiстри,
фiнансову, статистичну та iншу звiтнiсть, пов'язану з обчисленням i сплатою
податкiв, зборiв, платежiв, виконанням вимог закоIlодавства, контроль за
дотримаЕням якого покладено на .ЩПС;

8) вимагати пiд час проведення перевiрок виготовлення i надання
засвiдчених пiдписом платника податкiв (платника единого внеску) або його
посадовою особою та скрiплених печаткою (за ii наявностi) копiй первинниi
документiв, якi свiдчать про порушення податкового законодавства та
законодавства з iнших питань, контроль за дотриманням якого покJIадено на
,,ЩПС, та отримувати ix у платникiв податкiв (платникiв единого внеску) у
встановленому Податковим кодексом Украiни порядку;

9) вимагати пiд час проведення перевiрок вiд посадових або службових
осiб платника податкiв зaLlrlення повноважних осiб для спiльного з
працiвниками ДПС знятгя показань внутрiшнiх та зовнiшнiх лiчильникiв,
якими обладнанi технiчнi пристроi, що використовуються у процесi
провадження дiяльностi, яка перевiряеться;

10) вимагати пiд час проведення перевiрок вiд платникiв податкiв, що
перевiряються, проведення iнвентаризацii основних засобiв, товарно-
матерiальних цiнностей, коштiв, зняття залишкiв товарно-матерiальних
цiнностей, готiвки;

11) вилучати в установленому законодавством порядку пiд час проведення
перевiрок у пiдприемств, установ та органiзацiй, фiзичних осiб - пiдприсмцiв та
фiзичних осiб, якi провадять нез ежну професiйну дiяльнiсть, копii
документlв, що пiдтверджують заниження розмiру заробiтноi плати (доходу) та
iнших виплат, на якi нараховуетьс я единий внесок;

12) доступу пiд час проведення перевiрок до територiй, примiщень (KpiM
житла громадян) та iншого майна, що використовуються для провадження
господарськоi дiяльностi та/або е об'ектами оподаткування або
використовуються для отримання доходiв (прибутку) чи пов'язанi з iншими
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об'ектами оподаткування таlабо можуть бути джерелом погашення податкового
боргу в порядку, передбаченому Податковим кодексом УкраiЪи;

13) надсилати платникам податкiв (платникам сдиного внеску) у межах
повноважень, передбачених законом, у разi виJIвленн;I порушень вимог
податкового законодавства чи законодавства з iнших питань, контроль за

вiд керiвникiв та iнших

дотриманням якого покладено на ДПС, письмовi запити щодо надання
засвiдчених нzlJIежним чином копiй документiв;

14) вимагати пiд час проведення перевiрок
посадових осiб пiдприемств, установ, органiзацiй, а також фiзичних осiб -
пiдприсмцiв та фiзичних осiб, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть,
усунення виявлених порушень законодавства;

15) порушувати в установленому законом порядку питання про
притягнення до вiдповiдальностi осiб, винних у порушеннi податкового,
бюджетного законодавства, законодавства про единий внесок та законодавства
з iнших питань, контроль за дотриманшIм якого покладено на !ПС;

1б) отримувати безоплатно вiд державних органiв та органiв мiсцевого
самоврядування, пiдприемств, установ, органiзацiй нез шежно вiд форми
власностi та ix посадових осiб, а також вiд громадян та ix об'еднань
iнформацiю, документи i матерiали, необхiднi для виконаннjI покладених на
нього завдань, а також фiнансову i статистичну звiтнiсть у порядку та Ёа
пiдставах, визначених законом;

17) отримувати вiд органiв виконавчоi влади необхiдну iнформацiю,
пов'язану з обчисленням та сплатою податкiв, зборiв, платежiв, единого внеску,
у випадках, передбачених законодавством, а також вiдомостi, необхiднi для
проведення аналiзу фiнансово-господарськоi дiяльностi пiдприемств. установ,
органiзацiй незzLпежно вiд форми власностi;

18) отримувати безоплатно вiд платникiв податкiв, а також вiд установ
Нацiонального банку Украiни, банкiв та iнших фiнансових установ довiдки у
порядку, встановленому Законом Украiни <Про банки i банкiвську дiяльнiсть"
та Податковим кодексом УкраiЪи, довiдки таlабо копii документiв про
наявнiсть банкiвських paxyHKiB, а на пiдставi рiшення суду - iнформацiю про
обсяг та обiг коштiв на рахунках, зок ема про ненадходження в установленi
строки валютноi виручки вiд суб'ектiв господарювання, iнформацiю про
договори боржника про зберiгання цiнностей або надання боржнику в
майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського сейфа, що охороняеться
банком;

19) отримувати безоплатно вiд територiальних органiв державноi влади,

установ Нацiонального банку, органiв мiсцевого самоврядування, lнших
суб'ектiв пiд час здiйснення ними владних управлiнських функцiй вiдповiдно
до законодавства, зокрема на виконання делегованих повноважень, вiд
юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв, самозаЙнятих осiб, податкових
агентiв, фiзичних осiб iнформацiю, необхiдну для забезпечення реестрацii та
облiку платникiв податкiв (платникiв единого внеску), об'ектiв оподаткування
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та об'€ктiв, пов'язаних з оподаткуванням, для формування та ведення peecTpiB,
банкiв i баз даних, ведення яких покладено законодавством на,ЩIС;

20) отримувати вiд HoTapiyciB на письмовi запити iнформацiю про вступ
фiзичноi особи у права спадкоемця з обов'язковим зазначенням повних даних
про таку особу та даних про майно, отримане за правом спадкування;

21) стягувати з установ банкiв та iriших фiнансово-кредитних установ
пеню за несвоечасне виконання ними рiшень суду та доручень платникiв
податкiв про сплату податкiв, зборiв, платежiв;

22) вчиняти правочини, спрямованi на забезпечення виконання функцiй,
передбачених законодавством;

23) здiйснювати щоденну обробку даних та iнформацii електронного
кабiнету, необхiдних длJI виконаннrI покладених на ДПС функцiй з
адмiнiстрування податкового законодавства, законодавства щодо
адмiнiстрування единого внеску та законодавства з iнших питань, контроль за
дотриманням якого покладено на ЩIС, що включае, зокрема, обробку та аналiз
документiв i даних платникiв податкiв (платникiв единого внеску), здiйснення
повноважень, передбачених законом, якi можуть бути реалiзованi в електроннiй
формi за допомогою засобiв електронного зв'язку;

24) залучати в установленому порядку до виконання окремих робiт, участi
у вивченнi окремих питань вчених i фахiвцiв, працiвникiв мiсцевих органiв
виконавчоi влади, а також пiдпри€мств, установ, органiзацiй (за погодженням з
ix керiвниками);

25) скликати наради, утворювати KoMicii та робочi групи, семiнари з
питань, що нЕIлежать до його компетенцii;

26) користуватися вiдповiдними iнформацiйними базами даних державних
органiв, державною системою урядового зв'язку та iншими технiчними
засобами;

27) звертатися у передбачених законом випадках до суду.
Посадовi особи ГУ.ЩПС корисryються правами, передбаченими закоЕом.
7. ГУ ДПС здiйснюе cBoi повноваження безпосередньо.

У складi ГУ ДПС дiють пiдроздiли податковоi мiлiцii.
8. ГУ ДЛС пiд час виконання покладених на нього завдань взасмодiс в

установленому порядку з територiа-,rьними органами центраJlьних органiв
виконавчоi влади, з обласною та мiсцевими держадмiнiстрацiями, органами
мiсцевого самоврядування, об'еднаннями громадян, громадськими спiлками,
профспiлками та органiзацiями роботодавцiв, пiдприемствами, установами,
органiзацiями на територii ЖитомирськоТ областi.

9. ГУ ДПС у межах cBoii повноважень, передбачених законом, на ocHoBi i
на виконання доручень .ЩПС видае накази (розпорядження) органiзацiйно-
розпорядчого характеру, органiзовуе i контролюе ik виконання,
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Акти ГУ ЩПС можуть бути cKacoBaHi Головою ДПС повнiстю чи в окремiй
частинi, у тому числi за дорученням MiHicTpa фiнансiв, а також MiHicTpoM
фiнансiв у разi вiдмови Голови.ЩПС скасувати такий акт.

10. ГУ ЩПС очолюе начальник, який призначаеться та звiльнясться з
посади Головою ДПС за погодженням з MiHicTpoM фiнансiв.

l1. Начальник ГУ ДIС:
1) очолюе ГУ ДIС, здiйснюе керiвництво його дiяльнiстю, несе

персон€rльну вiдповiдальнiсть за органiзацiю та результати його дiяльностi;
2) у межах компетенцii органiзовуе та забезпечу€ виконання в ГУ ЩIС

Конституцii та законiв УкраiЪи, aKTiB Президента УкраiЪи та Кабiнету
MiHicTpiB Украiни, наказiв Мiнфiну та iнших MiHicTepcTB з итань, що н€rлежать
до компетенцii ДПС, наказiв ДПС та ГУ ДIС, доручень Голови ЩПС;

3) подае Головi ДПС для затвердження плани роботи ГУ ЩIС;
4) звiтуе перед Головою ДПС про виконання планiв роботи ГУ.ЩПС та

покладених на нього завдань, про усунеЕня порушень i недолiкiв, виявлених пiд
час проведення перевiрок дiяльностi ГУ ДПС, а також про притягнення до
вiдповiдальностi посадових осiб, винних у допущених порушеннях;

5) надае на затвердження Головi ЩПС органiзацiйну структуру> штатний
розпис i кошторис ГУ ДПС;

6) розподiляе обов'язки мiж
Головою.ЩПС;

7) затверджуе положення про самостiйнi

своiми заступниками за погодженням iз

cTpyKTypHi пiдроздiли ГУ ДПС i
посадовl 1нструкцl1 працlвникlв, призначае на посаду та звlльняе з посади 1х
керlвникlв, заступникlв керlвникlв;

8) призначае на посаду та звiльняе з посади у порядку, передбаченому
законодавством про державну службу, державних службовцiв ГУ.ЩПС (якщо
iнше не передбачено законом);

9) приймае на робоry та звiльняе з роботи в порядку, передбаченому
законодавством про працю, працiвникiв ГУ ЩПС;

10) вносить Головi ДПС пропозицii щодо утворення, лiквiдацii,
реорганiзашiТ управлiнь. якi утворюються на правах вiлокремлених пiлрозлiлiв
ГУ ДПС, та ДII, що входять до ii складу, вiдповiдно до чинного
законодавства;

11) забезпечуе кiберзахист та захист iнформацii в ГУ ЩПС, забезпечус
реа_lriзацiю державноi полiтики щодо державноi таемницi, контроль за ii
збереженням в ГУ ДПС;

12) забезпечуе органiзацiю пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацii
державних службовцiв i працiвникiв ГУ ДПС, оцiнювання результатiв ix
службовоi дiяльностi в межах повнов жень, визначених законодавством про
державну службу;

13) вирiшуе в установленому порядку IIитання щодо заохочення та
притягнення до дисциплiнарноi вiдповiдальностi державних олужбовцiв та
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працiвникiв ГУ ДIС, присвоюе iM спецiальнi
службовцiв (якщо iнше не передбачено законом);

звання, ранги державних

14) порушуе перед Головою ДПС питання про присвоення спецiальних
звань застуПникам начаJIьника гу щпс, а також щодо заохочення та
притягнення ik до дисциплiнарноi вiдповiдальностi;

15) вносить в установленому порядку подання щодо представлення
державних службовцiв та працiвникiв Гу !пс до вiдзначення державними
нагородами;

16) утворюе KoMicii, робочi та експертнi групи;
17) скликас та проводить наради з пи.r.ань, що належать до його

компетенцii;

18) пiдписуе накази ГУ ДПС;
19) дас у межах повноважень обов'язковi для виконання державними

.-,lr жбовцями та працiвниками ГУ {ПС доручення;
20) мае право надавати посадовим (службовим) особам гу дпс

повноваження на виконання певних функцiй, передбачених Податковим
кодексом Украiъи, законодавством з питань сплати единого внеску,
законодавством з iнших питань, контроль за дотриманням якого покладено Еа
контролюючi органи, за погодженням з Головою.ЩПС;

21) органiзовуе внутрiшнiй контроль та забезпечуе його здiйснення у
ГУ ДIС;

22) у разi виявленнlI фактiв, що можуть свiдчити про вчинення пiдлеглими
корупцiйних або пов'язаних з корупцiею правопорушень пiдлеглими
працiвниками, вживае заходiв щодо припинення такого правопорушення та
негайно письмово iнформуе уповноважений пiдроздiл (особу) з питань
запобiгання та виявлення корупцii;

23) забезпечуе проведешUI аналiзу нормативно-правових aKTiB, закрiплених
функцiй i процедур щодо виявленшI дискримiнацiйних повноважень i норм
(корупцiйниХ ризикiв), що спршIють вчиненню корупцiйного правоIIорушення
чи правоrrорушення, пов'язаного з корупцiею;

24) вживае заходiв щодо усунення виявлених корупцiйних ризикiв згiдно з
Антикорупцiйною програмою [ПС;

25) вживае заходiв щодо недопущення корупцiйних, пов'язаних iз
корупцiею або iнших правопорушень у сферi службовоТ дiяльностi з боку
пiдлеглих працiвникiв;

26) здiйснюс iншi повноваження, визначенi законом.
12. Начальник ГУ ЩПС мас заступникiв, якi призначаються на посаду

звiльняються з посади Головою !ПС за погодженням з MiHicTpoM фiнансiв.
Заступники начальника ГУ ДПС забезпечують виконання повноважень

вlдповlдно до затвердженого начальником ГУ !ПС розподiлу обов'язкiв, який
у встановленому порядку погоджено з Головою .ЩПС.
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1З. Щля погодженого вирiшення IIитань, що
ДПС, обговорення найважливiших напрямiв його
утворюватися колегiя.

рiшення колегii можчть

н€Lпежать до компетенцii ГУ
дiяльностi у ГУ !ПС може

за погодженням з MiHicTpoM

наказу ГУ ДПС.
.Щля розгляду наукових рекомендацiй та проведення фаховихз основних питань дiяльностi у Гу Щпс можуть утворюватися

тимчасовi консультативнi, дорадчi та iншi допомiжнi op"u*rr.
рiшення про утворення чи лiквiдацiю колегii, iнших постiйних або

тимчасовиХ коЕсультативних, дорадчих та iнших допомiжних органiв приймае
начапьник ГУ ДПС, який затверджус кiлькiсний та персоналr,rrй 

"*чд 
,un"*

органiв, а також положення про них.
14. гу дпС утриму€ться за рахуЕок державного бюджету.
Чисельнiсть працiвникiв гу дпС затверджуе Голова .ЩПС в межах

граничноi чисельностi пРаЦiвникiв, u"r"a.r"rrof Кабiнетом MiHicTpiB Украiни
r-,тя територiальних органiв,,ЩПС.

Структуру ГУ ДПС затверджу€ Голова ЩПС
фiнансiв.

бути реалiзованi шляхом видання вlдповlдного

консультацiй
постiйнi або

Органiзацiйну структуру, штатний розпис та кошторис ГУ ДТС
. : l Bep_l;Avc Голова !ПС.

Го.lова Сергiй ВЕРЛАНОВ

1,i гУ !ПС утворю€ться у порядку, пёредбаченому статтею 21 Закону
i'хпаiнИ "Про центраЛьнi органИ виконавчоi влали>).

]б гу дпС с юридичною особою публiчного права. ма€ печагку iз
,сб,эа;кенням Щержавного Герба Украiни та cBoiM найменуванням, iншi печатки
;таtlпи, власнi бланки, рахунки в органах Казначейства i банках.

I
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