
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ .Щержавноi податковоi
служби Украihи

/S,./|,tЛlD Xs бЦ3

ПОЛОЖЕНIUI
про головнЕ угIрАвлIн}лrI дlс у житомирськIЙ оБлАстI

1. Головне управлiння ДПС у Житомирськiй.областi (дчлi - ГУ ЩIС) е
територiальним органом утвореним на правах вiдокремленого пiдроздiлу
,ЩержавноТ податковоi служби Украiни (далi - ДПС).ГУ ДПС забезпечуе реалiзацiю повноважень
Житомирськоi областi.

ДПС на територii

гу дIС е правонаступником майна, прав та обов'язкiв Головного
управлiння,ЩIС у Житомирськiй областi (сдрпоу 4з |4250 1).

2. гу дIС у своiй дiяльностi керуеться Конституцiею i законами Украiни,
укaв:lмИ Президента Украihи та постановами Верховноi Ради УкраiЪи,
прийнятими вiдповiдно до Конституцii та законiв УкраiЪи, актами Кабiнету
MiHicTpiB Украiни, накЕвами Мiнфiну, що належать до компетенцii дпс,
н€кtвами .ЩПС, доруленнями керiвництва ДIС, iншими актами законодавства.

3. основними завданнями гу .щIС (KpiM особливостей, передбачених дJlя
державних податкових iнспекцiй (далi - ЩШ)) е:

забезпечення реалiзацii державноi податковоi полiтики, здiйснення умежах повноважень, передбачених законом, коЕтролю за надходженЕrIм до
бюджетiВ та державниХ цiльових фондiв податкiв, зборiв, платежiв, державноi
полiтики у сферi контролю за виробництвом та обiгьм спирту, -no.on"rr*напоiъ, тютюнових виробiв, рiдин, що використовуються в електронних
сигаретalх, пального, державноi полiтики з адмiнiструванюI единого внеску на
загальнообов'язкове державне соцiальне страхуванIrя (д-i - единий внесок),
державноi полiтикИ у сферi контролю за своечаснiспо здiйсненrrя розрахункiвв iноземнiй валютi в установлений законом сlрок, дотриманшIм порядку
проведення розр€lхункових операцiй, у тому числi готiвкових розрахункiв за
товари (послуги), а також за наявнiстю лiцензiй ,u про"iд*Ъоня видiв
господарськоi дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню вiдповiдно до закону.

Основними завданнями ЩII е:
здiйснення сервiсного обс;ryговування платникiв податкiв;
здiйснення реестрацii та веденЕя облiку платникiв податкiв i платникiв

единого внеску, об'ектiв оподаткування та об'ектiв, пов'язаних з
оподаткуванням;

формування та веденЕя ,щержавного реестру фiзичних осiб - ппатникiв
податкiв, единого банку даних про платникiв податкiв - юридичних осiб,
peecTpiB, ведення яких покладено законодавством на контролюючi органи;
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виконання iнших функцiй сервiсвого обслуговування ппатникiв податкiв,
визначених законом.

4. ГУ ДIС вiдповiдно до покладених на нього завдань:
1) здiйснюе контроль за дотриманням вимог податкового законодавства,

законодавства щодо адмiнiстрування единого внеску та законодавства з iнших
питаЕь, контроль за дотриманням якого покладено на.ЩПС;

2) здiйснюе контроль за правомiрнiстю бюджетного вiдшкодування
податку на додану BapTicтb;

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

4) здiйснюе реестрацiю та веде облiк платникiв податкiв, платникiв
единого внеску, об'ектiв оподаткуванця та об'ектiв, пов'язаних з
оподаткуванням, проводить диференцiацiю платникiв податкiв;

5) забезпечуе достовiрнiсть та повноту ведеfiня облiку платникiв податкiв
(платникiв €диного внеску), 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, iнших
peecTpiB, банкiв i баз даних, ведення яких покJIадено законодавством на,ЩПС, а
також- реестру стрalхувzlльникiв Державного реестру загмьнообов'язкового
державного соцiмьного страхування;

7) здiйснюе контроль за дотриманнJIм 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 i
повнотою перерахування зазначених сум до бюджеry;

8) забезпечуе веденlul облiку податкiв i зборiв, платежiв;
9) здiйснюе адмiнiстрування податкiв i зборiв, платежiв, едиIlого внеску, у

тому числi проводить вiдповiдно до законодавства перевiрки та звiрки
платникiв податкiв (платникiв единого BIrecKy);

10) контролюе своечаснiсть подання платниками податкiв (платниками
сдиного внеску) передбаченоi законом звiтностi (декларацiй, розрахуякiв та
iнших документiв, пов'язаних з обчисленням i сплатою податкiв, зборiв,
платежiв), своечаснiсть, достовiрнiсть, повноту HapaxyBaHHrI та сплати
податкiв, зборiв, платежiв, €диного внеску;

l1) застосовуе до платникiв податкiв (платникiв сдиного внеску)
передбаченi законом фiнансовi (штрафнi) санкцii (штрафи) за поруIценЕя
вимог податкового законод€lвства чи зtжонодавства з iнших питань, контроль
за дотримаЕням якого покладено на /цПС;

12) складае стосовЕо платникiв податкiв - фiзичних осiб та посадових
осiб платникiв податкiв - юридичних осiб проiоколи про адмiнiстративнi
правопорушення та винооить постанови у справах про алмiнiстративнi
правопорушення у випадках та порядку, визначених законом;
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1,3) заСтосовуе до фiнаноових установ, якi не подали вiдповiдним
контролюючим органам .щпс в установлений законом строк повiдомлення про
вiдкритгЯ або закриття paxyHKiB платникiв податкiв чи розпочzlJIи здiйсненrrя
видаткових операцiй за рахунком платника податкiв до oTpиMEIHIUI
повiдомлення вiдповiдного територiального органу .ЩПС про u."rrя puiyHKy 

"uоблiк у .ЩIС, фiнансовi (штрафнi) санкцii (штрафи) * y"iuno"n""r*
Податковим кодексом Укра'rни розмiрах;

14) здiйснюе погашеIlня заборгованостi з iнших платежiв, контроль за
справлянням яких вiднесено до компетенцii ДПС;

15) здiйснюе погашенIUI податкового борry, стягнення сво€часно
ненарахованих та,/або несплачених сум единого внеску та iнших платежiв;

_ l6) здiйснюе розстроченrш, вiдстрочення та реструктуризацiю грошових
зобов'язань та,/або податкового борry, а також недоiмки ii 

"rrrur" 

- 

едr"ого
внеску;

17) здiйснюе у меж€tх повIIоважень, передбачених законом, списання
безнадiйного податкового борry та недоtмки зi сплати едиЕого внеску;

18) застосовуе арешт майна платникiв податкiв, що мають податковий
борг, та,/або зупиненЕя видаткових операцiй на iiHix рЕlхунк€lх у банках,
фiнансових санкцiй до платникiв единого внеску;

19) здiйснюе роботу з виявлення, облiку, зберiгання, оцiнки,
розпорядження безхазяйним майном, а також iншим майном, що переходить у
власнiсть держави, та з облiку, попередньоi оцiнки, зберiгання майна,
вилученого та конфiскованого за порушенЕя податкового законодавства;

20) забезпечу€ стягнешlя сум простроченоi заборгованостi суб'ектiв
господарюванюl перед державою (Автономною Ресrryблiкою Крим чи
територiаrrьною громадою MicTa) за кредитами (позиками), зrrл)леними
державоЮ (Автономною Республiкою Крим чи територiальною громадою
MicTa) або пiд державнi (мiсцевi) гарантii, а також за кредитап,tи з бЙджеry в
порядку, визЕаченомУ ПодатковиМ кодексом Украihи та iншими законами;

2l) проводить роботу щодо застосування до платникiв податкiв
(платникiв единого внеску) процедур банкрутства вiдповiдно до законодавства
з питань банкрутства;

22) звертаеться до суду у випадках, передбачених закоЕом;
23) виконуе роботу, пов'язану зi здiйсненням лiцензування дiяльностi

суб'ектiв господарювання з виробництва спирту, аJIкогольних напоiЪ,
тютюЕових виробiв i рiдин, що використовуються в електронних сигаретах,
пального, з оптовоi торгiвлi спиртом, оптовоi та роздрiбноi торгiвлi
алкогольЕимИ напоями, тютюЕовимИ виробамИ i рiдинами, що
використов},ютьоя в електронних сигаретЕIх, паJIьним, зберiгання пального та
контроль за таким виробництвом.

здiйснюе лiцензування роздрiбноi торгiвлi алкогольними напоями,
тютюновими виробами, рiдинами, що використовуються в електронних
сигаретах та паJIьним, зберiгання пzrльного;
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24) органiзовуе роботу, пов'язану iз замов.rrенням марок акцизного
податку, ik зберiганням, продажем, вiдбором зразкiв, з метою проведення
експертизи щодо ix автентичностi та здiйснюе контроль за наявнiспо таких
марок на пляшках (упаковках) з апкогольними Еапоями i пачках (упаковках)
тютюЕових виробiв, емностях (упаковках) з рiдинами, що використовуються в
електронних сигаретах, пiд час ik транспортувЙня, зберiгання iреалiзацii;

25) здiйснюе контроль за виробництвом, обiгом та реалiзацiею пального,
пИакцизних ToBapiB, коЕтроль за ix цiльовим використанням та забезпечуе
мiжгалузеву координацiю у цiй сферi;

26) здiйснюе контроль щодо повноти обчислення та сплати акцизного
податку з урахуванням даних декларацiй про максимальнi роздрiбнi цiни на
пiдакцизнi, товари (продукцiю), встановленi виробником або iмпортером;

27) здiйснюс зarходи щодо запобiгання та виявлення порушень вимог
законодавства у сферi виробництва та обiry сIIирту, алкогольних напоiЪ,
тютюЕових виробiв, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, та
пального;

28) здiйснюе коЕтроль за дотриманЕям суб'сктами господарювання, якi
провадять роздрiбну торгiвлю тютюновими виробами, вимог законодавства
щодо максимztльних роздрiбних цiн на тютюновi вироби, встановлених
виробниками чи iмпортерами таких виробiв;

29) здiйснюе контролЬ за дотриманням суб'сктами господарювання, якi
провадять оптову або розщliбну торгiвлю аJIкогольними напоями, вимог
законодавства щодо мiнiмальних оптово-вiдпускних або роздрiбних цiн на TaKi
напоi;

30) проводить роботу, пов'язану з боротьбою з незаконним
виробництвом, перемiщенrrям, обiгом спирту, алкогольних напоiъ, тютюнових
виробiв, пмьного та iнших пiдакцизних ToBapiB (продукцii);

3I) здiйснюе реестрацiю та облiк peecTpaTopiB розрЕlхункових операцiй,
що застосовуються для реестрацii розрахункових операцiй за товари (посlryги),
реестрацiю розрахункових книжок, книг облiку розрахункових операцiй;

32) проводить контрольнi розрахунковi операцii до початку перевiрки
платника податкiв щодо дотримаЕня ним порядку проведеншI розрахункових
операчiй та застосуванIuI ре€страторiв розрахункових операцiй;

33) здiйснюе контроль за дотриманням встановлених зiкоЕом cTpoKiB
проведення розрахункiв в iноземнiй валютi, за додержанЕям порядку
приймання готiвки для подальшого переказу (KpiM приймання готiвки
банками), порядку проведення готiвкових розрахункiв за товари (послуги),
проведенЕя розрахункових операцiй, а також за нмвнiстю лiцензiй на
провадженшI видiв господарськоi дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню
вiдповiдно до закону;

34) вживае заходiв дя виr{влення, аналiзування та перевiрки фiнансових
операцiй, якi можуть бутиrпов'язанi з легалiзацiею (вiдмиванням) доходiв,
одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму у випадках та в
межах повноважень, передбачених законом;



_3|) "iдrч"рд*уе 
статус податкового резидента УкраiЪи;

з6) органiзовуе в межах повцовu'кень передачу до ДIс проектiв запитiв
та вiдповiдей до компетентних органiв iноземних держав у межах обмiну
податковою iнформацiею згiдно iз законодавством УкраiЪи, мiжнародними
договорами Украiни;

_ 37) забезпечуе наданнJI допомоги у сiягненнi податкового борry в
мiжнародних правовiдносинах за запитами компетентних органiв iноземних
держЕlв;

38) проводить аналiз та здiйснюе управлiння
визначенЕя форм i обсягiв податкового контролю;

39) здiйснюе вiдповiдно до законодавства в межах
управлiння об'ектами державноi власностi, що
управлiння ЩПС;

ризиками з метою

наданих повноважень
наJIежать до сфери

40)здiйснюе cepBicHe обслуговуванrrя платникiв податкiв (платникiв
единого внеску), зокрема Еадае адмiнiстративнi послуги;

41) забезпечуе впроваджеЕнrI та технiчне супроводженIut iнформацiйно-
телекомунiкацiйних систем i технологiй,

42) взаемодiе та здiйснюе обмiн
влади;

43) здiйснюе монiторинг стану нажодженЕrI податкiв i зборiв, iнших
платежiв, визначених Податковим кодексом УкраiЪи, Законом VкраЙи <Про
збiр та облiк единого внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне
страхування>, вивчае вплив змiн показникiв регiонального розвитку та змiн
законодавства на надходження податкiв, iнших платежiв, розробляс пропозицii
щодо збiльшення ik обсяry та зменшення втрат бюджету;

44) здiйснюе монiторинг та аналiз 
"иконанн" 

показникiв розрахункiв з
бюджетоМ та державними цiльовими фондами, затверджеItих фiнансовимипланами державних пiдприемств, господарських органiзацiй, у статутному
капiталi яких е корпоративнi права, що належать дЪржавi, ixнЙи дочiрнiми
пlдпри€мствами та готуе пропозицii керiвництву ,ЩIС;

45) складае звiтнiсть щодо стану розрахункiв платникiв податкiв iз
бюджетом та сплати единого внеску, а також iнших показникiв роботи за
напрямами дiяльностi .ЩIС;

46) взаемодiе з орIанами виконавчоi влади та мiсцевого
пит€lнь надходжеIlь до мiсцевих бюджетiв;

47) здiйснюС прийоМ громадян, розгJUIд зверЕень (запитiв) громадян,
платникiв податкiв (платникiв €диного внеску), органiв д"р*чч"оi 

"пчд",правоохороцЕих органiв, органiв судовоi влади та iнших суб;ектiв права на
зверненнrI з питalнь, пов'язаних з дiяльнiстю .ЩIС, та запитiв nu orprrurn"
публiчноi iнформацii;

48)надае iндивiдуальнi податковi консультацii, iнформацiйно-довiдковi
rrослуги з питань податкового та iншого законодавства, контроль за
додержаЕням якого покJIадено на ДIС;

автоматизацiю процедур;
iнформацiею з мiсцевими органами

самоврядування з
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49) надас ,ЩПС узагальнену практику застосуваннr{ законодавства з питань
оподаткуванЕя, закоЕодавства з питань сплати единого внеску та
законодавства з iнших питань, контроль за доц)иманнJIм якого покладено на
,ЩIС на територii Житомирськоi областi;

50) реа.тiзуе iнформацiйну полiтику,ЩIС;
51) оприлюднюе Еа субсайтi гу дIё вебпорталу ЩПС офiцiйну

iнформацiю, що належить до компетенцii гу дIс, зокрема iнформацiю, яка
пiдлягае оприлюдненню вiдповiдно до закоЕодавства;

52) забезпечуе здiйснення у засобах MacoBoi iнформацii роз'яснювальноi
роботи, пов'язаноi iз застосуванням законодавства з питаЕь, що належать до
компетенцii.ЩIС;

53) забезпечуе оприлюднення (оновлення) наборiв даних, якi пiдлягають
оприлюдненню у формi вiдкритих даних на субсайтi гу дпС офiцiйного
вебпорталу ,щIс та единому державному вебпортапi вiдкритих даних, в
установлеЕому законодавством порядку;

54) спiвпрацюе з iнститутами громадянського
проведення консультацiй з громадськiстю, зокрема
питань реа_тriзацii державноi податковоi полiтики;

55) здiйснюе прогнозувашfi та плаIrуванюI видаткiв
технiчне забезпечення i розвиток дiяльн cTi ГУ ДIС;

5б) здiйснюе вiдомчий контроль за додержанням вимог законодавства,
виконанIIJIм службових, посадових обов'язкiв в ГУ ДГIС;

57) забезпечуе iнформування органiв мiсцевого с:rмоврядуванIuI про стан
розрахункiв з мiсцевими бюджетами;

58) здiйснюе контроль за своечаснiстю, достовiрнiстю, повнотою
нарахуванЕя та сплати частини чистого прибутку (доходу) до бюджеry
державними та коNfунщIьними унiтарними пiдприемстваrrли та ix об'еднанлями,
а також господарськими товариствaIми, у статутному капiтаrri яких е державна
таlабо комунальна власнiсть, а також стягненнrI заборгованостi iз зазмчених
платежiв до бюджеry у порядку, встановленому Податковим кодексом
Украiни;

59) здiйснюе контроль за свосчаснiстю, достовiрнiстю, повнотою
Hapaxyвaнml та сплати до бюджеry дивiдендiв на державну частку
господарськими товариствами, у статутному капiтаlri яких е корпоративнi
права держави, а також господарськими товариствами, 50 i бiльше вiдсоткiв
акцiй (часток, паiЪ) яких зЕаходяться у статутних капiталах господарських
товариств, частка держави в яких становить 100 вiдсоткiв;

. 60) подае органам мiсцевого самоврядування звiтнiсть, визначену
пiдгryнктом 12.3.3 тryнкту l2.3 cTaTTi 12 Податкового кодексу Украihи, у тому
числi цодо платникiв податкiв - юридичних осiб;

бl) здiйснюе iншi повноваженIц, визЕаченi законом;
б2)ЩП: !

надають адмiнiстативнi послуги платникам податкiв;

суспiльства, забезпечуе
через громадську раду, з

на матерiально-
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надають довiдковi, iнформацiйнi, електроннi та iHmi послуги, пов'язанi з
реалiзацiею прав та обов'язкiв платника вiдповiдно до вимог податкового та
iншого законодавства, контропь за дотриманням якого покладено на
контроJIюючий орган;

__ здiйснюють реестрацiю та облiк платникiв податкiв та единого внеску
об'ектiв оподаткування та об'ектiв, по t'язаних'з оподаткуванням, peecTpaTopiB
розрЕлхуЕкових операцiй;

надають ycHi консультацii вiдповiдно до Податкового кодексу УкраiЪи, а
також законодавства з питань сплати единого внеску, винятково з тих питань,
що належать до повноважень ,ЩПI;

здiйснюють у меж.rх повнов€Dкень, передбачених законом, формування та
веденнЯ ,ЩержавногО реестрУ фiзичниХ осiб - платнИкiв податкiв, единого
банку даних про платникiв податкiв - юридичних осiб, peccTpiB, веденнJI яких
покJIадено зaконодавством на контролюючi органи;

виконують iншi функцii сервiсного обслуговування платникiв податкiв,
визначених законом.

5. ГУ ДIС з метою органiзацii cBoei дiяльностi:
1) у межах повновЕDкень, визначених порядком, затверджеЕим

вiдповiдним наказом дIс, забезпечуе реалiзацiю полiтики з питань
управлiння персон:шом у ГУ ЩПС;

2) забезпечуе у межах повноважень, передбачених законом, здiйснення
заходiв щодо запобiгання та виявленшI корупцii i контроль за дотриманням
вимог антйкорупцiйного законодавства в ГУ ,ЩIС;

3) органiзовуе свою робоry;
4) забезпечуе взаемодiю з державними органами та органами мiсцевого

самоврядуванця;
5) забезпечуе охороцу державноi таемницi вiдповiдно до вимог режиму

ceKpeTHocTi, кiберзахист, технiчний i криптографiчний захист iнформацii та
здiйснюе контроль за його станом;

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

7) здiйснюе комплекс заходiв для забезпеченЕя дотримання законностi та
ефективностi в межах повноважень, передбачених законом, ефективне,
результативне i цiльове використаЕня бюджетних коштiв, досягненIUI
результатiв вiдповiдно до встановленоi мети, завдань, планiв i вимог щодо
дiяльностi ГУ,,ЩIС;

8) здiйснюе планово-фiнансовУ роботУ в ГУ дIс, контроль за
використаншIм фiнансових i матерiальних pecypciB, органiзацiю, ведення,
вдосконаленIuI бухга.птерського облiку, скJIадання фiнансовоi та iнцоi
звiтностi, веденЕя облiку трудових pecypciB та заробiтноi плати (у тому числi
сплачуе податок з доходiв фiзичних осiб) в установпеному закоцодавством
порядку;
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9) здiйснюе робоry з ведеЕня дiловодства та архiвного зберiгання
документiв вiдповiдво до встановлених правил;

10) здiйснюе iнформацiйно-аналiтичне забезпеченrrя гу дIс та
автоматизацiю iT дiяльностi;

ll) забезпечуе в межах cBoik повноважень ремiзацiю державноi полiтики
щодо державноi тасмницi та захисту iнформацii, контроль за if збереженням у
ГУ ДIС, а також мобiлiзацiйну пiдготовку, мобiлiзацiю.

12) забезпечус самопредставництво ЩIС та ГУ ДIС у судах через
начальника гу дпс, а також без окремого доручення Голови ЩПС та
начальника гу дIС через ixнix заступникiв, державних службовцiв
пiдроздiлiв до функцiональних повноважень яких наJIежить представництво в
судах iнтёресiв ГУ [ПС вiдповiдно до положень про TaKi пiдроздiли, якi
забезпечуютЬ самопредставництво iHTepeciB ДIС та гу дпС в судах без
окремого дор)п{ення Голови ,ЩIС та нача:rьника ГУ ДIС.

б. ГУ ДПС дJuI виконання покJIадених на нього завд.rнь мае право:
l) проводити у визначеному законодавством порядку перевiрку

показникiв, пов'язаних iз визначенням об'ектiв оподаткування та iз
своечаснiстю, достовiрнiстю> повнотою HapaxyBaнтr I та сплатою Bcix
передбачених Податковим кодексом Украiни податкiв, зборiв, платежiв, а
також едиЕого BIrecKy, дотриманням вимог законодавства з iнших питань,
контроль за дотримЕIнням якого покладено на ,ЩПС;

2) проводити перевiрку правильностi та повноти визначення фiнансового
результату до оподаткування згiдно з бухгалтерським облiком вiдповiдно до
нацiонмьних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних
стандартiв фiнансовоi звiтностi;

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

4) аналiзувати фiнансовий стан платника податкiв, що мае податковий
борг, та стан забезпечення такого борry податковою заставою;

5) залроrrrувати платникiв податкiв (платникiв единого внеску) або ikHix
представникiв для перевiрки правильностi HapaxyBaнHrl та своечасностi сплати
податкiв, зборiв, платежiв, единого внеску;

б) 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 пiдтверджують посаду посадових осiб та,/або осiб, якi фактично
здiйснюють розрахунковi операцii;

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

8) запитувати та вивчати пiд час проведення перевiрок первиннi
докуI!{енти, щО використовуЮться В бухгалтерськОму облiку, регiстри,
фiнансову, статистиЕIну та iншу звiтнiсть, пов'язану з обчисленням i сплатою
податкiв, зборiв, платежiв, виконzшЕям вимог законодавства, контроль за
дотриманням якого помадено на ШIС;
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9) 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 первинних
док5,ментiв, якi свiдчать про порушення податкового законодавства та
законодавства з iнших питань, контроль за дотриманням якого покJIадено на
ДIС, та отримувати ix у платникiв податкiв (платникiв сдиного внеску) у
встановленому Податковим кодексом Украihи порядку;

10) вимагати пiд час проведення перевiрок вiд посадових або службових
осiб ллатника податкiв залrIення повноважних осiб для спiлiного з
працiвниками ДПС зняття показань внутрiшнiх та зовнiшнiх лiчильникiв,
якими обладнанi технiчнi пристроi, що використовуються у процесi
провадження дiялъностi, яку перевiряють;

11) вимагати пiд час проведення перевiрок вiд платникiв податкiв, яких
перевiряють, проведення iнвентаризацii основних засобiв, товарно-
матерiальних цiнностей, коштiв, зняття заrrишкiв товарно-матерiапьних
цiнностей,,готiвки;

12) вилучати в установлеIrомУ законодавством порядку пiд час
проведення перевiрок у пiдприемств, установ та органiзацiй, фiзичних ооiб -
пiдприемцiв та фiзичних осiб, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть,
копii документiв, що пiдтверд}q/ють заниження розмiру заробiтноi плати
(доходу) та iнших виплат, на якi нараховуеться единий внесок;

13) вимаrати доступу пiд час проведення перевiрок до територiй,
примiщень (KpiM житла громадян) та iншого маЙЕа, що використов}.ються для
провадження господарськоi дiяльностi таlабо е об'сктами оподаткування або
використовуються для отримання доходiв (прибутку) чи пов'язанi з iншими
об'ектами оподаткування та/або можуть бути джерелом погашення
податкового борry в порядку, передбаченому Податковим кодексом УкраТни;

14) надсилати платникам податкiв (платникам едиfiого внеску) у межах
повноважень, передбачених законом, у разi виявлення порушень вимог
податкового законодавства чи законодавства з iнших питань, контроль за
дотриманЕям якого покладено на fЩС, письмовi запити щодо наданIUI
належно засвiдчених копiй докумеЕтiв;

15) вимагати пiд час проведенЕя перевiрок вiд керiвникiв та iнших
посадових осiб пiдприемств, установ, органiзацiй, а також фiзичних осiб -
пiдприемцiв та фiзичних осiб, якi провадять незzшежну професiйну дiяльнiсть,
усунення виявлених порушень законодавства;

lб) порушувати в установленому законом порядку питання про
притягненшl до вiдповiдальностi осiб, винних у порушеннi податкового,
бюджётного законодавства, законодавства про единий внесок та законодЕtвства
з iЕших питань, контроль за дотриманнrIм якого покJIадено на lЩС;

17) отримувати безоппатно вiд державних органiв та органiв мiсцевого
саIчlоврядуванrrя, пiдприемСгв, установ' органiзацiй Еез.rлежно вiд форми
власностi та ix посадових осiб, а також вiд громадян та ik об'еднань
iнформацiю, док},r,Iенти i матерiали, потрiбнi для виконання покладених Еа
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нього завдань, а також фiнансову i статистичну звiтнiсть у порядку та на
пiдставах, визначених законом;

18) отримувати вiд органiв виконавчоi влади потрiбну iнформацiю,
пов'язану з обчиспенням та сплатою податкiв, зборiв, платежiв, единого
внеску, у випадк€tх, поредбачених законодавством, а також вiдомостi, потрiбнi
дJUI проведенrrя аналiзу фiнансово-господарськоi дiяльностi пiдприЙств,
установ, органiзачiй незirлежно вiд форми власностi;

19) отримувати безоплатно вiд платникiв податкiв, а також вiд установ
Нацiонального банку Украihи, банкiв та iнших фiнансових установ довiдки у
порядку, встаЕовленому Законом УкраiЪи <Про банки i банкiвську дiяльиiсть>
та Податковим кодексом УкраiЪи, довiдки таlабо копii документiв про
наявнiсть банкiвських paxyHKiB, а на пiдставi рiшення суду - iнфЬрмацiю про
обсяг та обiг коштiв на рахунках, зокрема ,,ро ненадходження в установленiстроки валютноi виручки вiд суб'ектiв госrlодарюванrrя, iнформацiю про
договорИ боржника про зберiгання цiнностей або надання бор*"r*у 

"майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського сейфа, що о*оро"""r"""
банком;

20) отримувати безоплатно вiд територiальних органiв державноi влади,
устаIIов Нацiонального банку, органiв мiсцевого самоврядування, iнших
суб'ектiв пiд час здiйонення ними владних управлiнських функцiИ вiдповiдно
до з€lконодаВства, зокрема на виконаннJI делегованих повновzDкень, вiд
юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв, самозайrrятих осiб, податкових
агентiв, фiзичних осiб iнформацiю, потрiбну для забезпечення реестрацii та
облiку платникiв податкiв (платникiв единого внеску), об'ектiв о.rодч"пу"чrr"
та об'ектiв, пов'язаних з оподаткуванням, дJUI формування та ведення peecTpiB,
банкiв i баз даних, веденIUI яких покладено законодавством на lЩС;

2l) 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, отримаIlе за правом спадкування;

22) стяryьатu з установ банкiв та iнших фiпансово-кредитних установ
пеню за Еесвоечасне виконання ними рiшень суду та дор)пrень платникiв
податкiв про сплату податкiв, зборiв, платежiв;

2з) вчиняти правочини, спрямованi на забезпечення виконання
передбачених законодавством;

функцiй,

24) здiйснювати щоденне оброблення даних та iнформацii електронного
кабiнету, потрiбних дJUI виконання покJIадених nu .щIс функчiй з
адмiнiструванrrя податкового законодавства, законодавства щодо
адмiнiструваншI единого вЕеску та закоЕодавства з iнших питань, контроль за
дотримаЕням якого покJIадено на .ЩIС, що охоплюе, зокрема, оброблення та
аналiзуванrrя документiв i даних платникiв податкiв l.rourr"ni" единого
внеску), здiйсненrrя повновtuкень, передбачених законом, якi може бути
ремiзовано в електроннiй формi за допомогою засобiв електронного зв'язку;

25) залl"rати в установлеЕому порядку до викоЕанЕя окремих робiт, учЪстi
у вивчепнi окремих питань вчених i фахiвцiв, працiвникiв мiсцевих органiв
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виконавчоi влади, а також пiдприемств, установ, органiзацiй (за погодженням з
iхнiми керiвниками);

2б) скликати наради, утворювати KoMicii та робочi групи, семiнари з
питань, що HElJIeжaTb до його компетенцii;

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

28) звертатися у передбачених законом випадках до суду;
29) користуватися у службових справах засобами зв'язку, що належать

платЕикам податкiв, з ii дозволу або з дозволу посадових осiб таких
платникiв;

З0) запучати у разi потреби фахiвцiв, експертiв та перекладачiв,
застосовувати пiд час виконання податковим керуючим повноважень,
визначених Податковим кодексом УкраiЪи, фотозйомку та вiдеозапис;

31) одержувати безоплатно необхiднi вiдомостi для веденЕrI единого
реестру податкових накладних, Сдиного реестру акцизник накJIадних,
формування iнформацiйного фонду ,щержавного реестру фiзичних осiб -
платникiв податкiв вiд платникiв податкiв, а також Нацiонального банку
УкраiЪи та його установ - про суми доходiв, виппачених фiзичним особам, та
утриманих з Еих податкiв, зборiв, платежiв; вiд органiв, уповновtDкених
проводити державну реестрацiю суб'ектiв, видавати лiцензii на провадження
видiв господарськоi дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню вiдповiдно до
закону, - про державну ресстрацiю та видачу лiцензiй суб'ектам господарськоi
дiяльностi; вiд органiв, що здiйснюють реестрацiю фiзичних осiб, - про
громадян, якi прибули на проживання до вiдповiдного населеного пункту чи
вибули з Еього; вiд органiв державноi реестрацii akTiB цивiльного стану -про
фiзичних осiб, якi померли; iнформацiю, потрiбну для забезпечення реестрацii
та облiку платникiв податкiв, об'ектiв оподаткування та об'ектiв, пов'язаних з
оподаткуванням;

32) одержувати безоплатно вiд органiв статистики данi, потрiбнi для
використ€lнЕя у проведеннi аналiзу фiнансово-господарськоi дiяльностi
пИприемств, установ, органiзацiй ycix форм власностi;

33) о.чержувати безоплатно вiд органiв, що забезпечують ведеЕня
giдповiдних державних peecTpiB (кадастрiв), iнформацiю, потрiбну для
здiйснення повновФкець контролюючих органiв щодо забезпечення погашенн,
податкового борry платника податкiв. у встановленому законом порядку;

34) пiд час проведення перевiрки та розгляду результатiв перевiрки
отримувати письмовi поясЕення вiд посадових (службових) осiб з питань, що
стосуються предмета перевiрки, та ii документапьне пiдтвердження, у тому
числi щодо здiйснення особою господарськоi дiяльностi без державноТ
реестрацiil

З5) одержувати пояснення вiд роботодавцiв та./або ikHix працiвникiв,
та,/або осiб, праця яких використовусться без документального оформлення,
пiд час проведенIш перевiрок з питань дотримання роботодавцем
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закоЕодавства щодо укJIаденЕя цудового догOвору, оформлення трудовж
вiднооин з працiвникltми (найманими особаrr,rи), дотримання податковим
аг€нтом податкового законод€вства щодо оподаткуваннJI виплаченоi
(HapaxoBaHoi) найдианим особам (у тому числi без дочл\,tеЕтапьною
оформлення) заробiтноi IuIати, пасивнtас доходiв, додатковID( благ, iнппо<
вшшат та вiдшкодвань, що пiдлягають оподаткуваЕIIю, у тому числi
внаслйок неукJIаденЕя платником податкiв тудовLD( договорiв з наймашrми
особаrrли згiдно iз законом;

36) здiйсшовати iншi права, передбаченi законом.
Особливостi засmс)ванЕrl прав ГУ,ЩIС визначаються окремим порядком,

затвердженим наказом ДIС.
7. ГУ ДIС е кокФоJIюючим орг rом (податковим органом, орг Iом

стягнення).
У сшrадi ГУ ДIС дiють ДЛ, якi е його стр)rктурними пiдроздiпами та

перелiк якrл< затверджуеться окремим Еакщом ДIС.
ДП дiють Еа пiдстааi цього ПоложенЕя, у межа< функчiй, визначенlл<

статтею 19З Податкового кодексу УкраiЪи.
Начшrьник ДII може забезпечувати загапьну органiзацiю та координацiю

роботи (пе пов'язану з викоЕаншIм функцit, визначецих статтею 191

Податковою кодексу УкраiЪи) структурЕих пiдроздiлiв ГУ ДIС, що
територiально розмiщенi за ад)есою мiсцезнаходженнrt ДП, з метою
забезпеченrrя ik коl"ryнiкацiй.

8. ГУ ДIС пiд час викоЕанЕя покJIаденID( па Еього завдань взаемодiе в
yoTaIIoR]IeHoMy порядку з територiаJIьними оргЕцI€lми центральнLD( оргЕшiв
виконавчоi вJIади, з обласною та мiсцевими держ4дмiнiстрацi-шuи, органаI\,tи

мiсцевого сап,rоврядданЕя, об'еднаннями цромадян, громадськими спiлкал,tи,
тrрофспiлками та оргшriзацi.пr.ли роботодавчiв, пiдприемстваI\{и, установами,
органiзацiлrtи на терлrгорii Житомирськоi областi.

9. ГУ ДIС у межах cBoik повноважень, передбачених законом, Еа ocнoBi i
на виконаЕIIя дор}чеЕь lЩС видае накази фозпорядденrrя) органiзацiйно-

розпорядчого характеру, оргalнiзовуе i контролюе ix виконанЕя.
Акги ГУ.ЩIС може бри скасовано Головою,ЩIС повнiстю чи в окремiй

часмнi, у тому числi за доруrенням MiHicTpa фiнансiв, а також MiHicTpoM
фiнансiв у разi вiдмови Голови ДIС скасувати такий акт.

10. ГУ ДIС очоjIюе начальник, який признача€ться на посад/ та
звiльняеться з посади Головою ШIС, вiдповiдно до зzжонодавства про
держашry службу за погодкенням з MiEicTpoM фiншrсiв, у Tol"ry числi у разi
покпаданIrя обов'язкiв за вакантною посадою.

[ 1. Начальник ГУ ,ЩIС:
1) очоrпое ГУ ЩIС, здiйсшое загаJIьне керiвництво його дiяльнiстю, несе

пepcolraJlыIy вiдповiдальнiсть за органiзацiю та результати його дiяльностi;
2) у межос компетепцr1 органiзовуе та забезпеryе виконанЕя в ГУ ДIС

Конститучii та з.rконiв YKpai'mr, акгiв Президента УIФаlни та Кабiнету
MiHicTpb Украihи, Еак.rзiв Мiнфiry та iнчпоt MiHicTepcTB з питЕtнь, що
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належать до компетенцii дIс, наказiВ [ГIС та гу дпс, дор)лень Гопови
,ЩIС, судових рiшень;

3) полае Головi lЩС для затвердження плани роботи ГУ,ЩIС;
4) подае на затвердження Головi [ПС органiзацiйну структуру, штатний

розпис i кошторис ГУ ltrIC;
5) звiтуе перед Головою .ЩПС про виконЬння планiв роботи ГУ ЩIС та

покJIадених на нього завдань, про усуненIrя порушень i недолiкiв, виявлених
пiд час проведення перевiрок дiяльностi ГУ ДIС, а також про притягнеЕнrI до
вiдповiдаrrьностi посадових осiб, винних у догryщених порушеншIх;

6) розподiляе обов'язки мiж своiми заступникitJ\4и за погодженням iз
Гоповою.ЩIС;

7) затверджуе положення про самостiйнi
cTpyKTypHi пiдроздiли у складi самостiйних
працiвникiв ГУ ДIС;

cTpyKTypHi пiдроздiли, lЩI,
та ДПI, посадовi iнструкцii

8) у встановленому порядку призначае та звiльняе державних службовцiв
та працiвникiв ГУ .ЩIС, вiдповiдно до чинного законодавства про державну
службу та законодавства про працю, укладае та розривае з державними
сJryжбовцями ГУ ДIС контракти про проходженЕ,I державноi служби;

9) вносить Головi ДIС пропозицii щодо уIворення, лiквiдацii ЩII;
10) забезпечуе кiберзахист та захист iнформацii в ГУ ДIС, забезпечуе

решiзацiЮ державноi полiтики щодо державноi таемницi, контроль за ii
збереженням в ГУ ДIС;

11) забезпечуе органiзацiю пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацii
державних сrryжбовцiв i працiвникiв гу дпс, оцiнювантrя результатiв ikHboi
службовоi дiяльностi в межах повноважень, визначених законодавством Irpo
державtrу службу;

12) вирiIlтуе в установленому порядку питання про присвосншI державним
службовцям гу дIС спецiальних звань (KpiM головних державних радникiв
податковоi служби, державних радникiв податковоi служби), рангiв державних
службовцiв (якщо iнше не передбачено законом), а також щодо заохоченIuI та
притягненЕrI до дисциплiнарноi вiдповiд.rльностi державних службовцiв та
iнших працiвникiв ГУ lЩС;

13) порушуе перед Головою ДlС питанЕ,I про присвоеЕпя спецiальних
звань заступникам начаJIьника ГУ ДIС, а також щодо заохочення та
притягнецня ik до дисциплiнарноi вiдповiдальностi;

14) утворюе KoMicii, робочi та експертнi групи;
15) скликае та цроводить наради з питань, що наJIежать до його

компетенцii;
16) пiдписуе накази ГУ.ЩIС;
|1) дае у межах повноважень доручення, обов'язковi для виконанюI

державними службовцями та працiвниками ГУ ЩПС;
18) мае право Еадаватй посадовим (сlryжбовим) особам ГУ ЩПС (його

структурних пiдроздiлiв) повноваженIIJI на виконанIuI певних функцiй,
передбачених Податковим кодексом Украiни, законодавством з питань сплати
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единого внеску, законодавством з iЕших питань, коЕтроль за дотриманням
якого покладеЕо на ДПС, у межах повноважень, визначених цим положенням
та у порядку, встановленому окремим наказом .ЩПС, зокрема на:

. пiдписанЕя у межах компетенцii запитiв, листiв, листiв-вiдповiдей,
iндивiдуальнИх податковиХ консультацiй, полiдомлень, книг облiку доходiв,
книг облiку доходiв i витрат, якi ведуть фiзичнi особи - пiдприемцi, довiдок,
податкових вимог, iнкасових дорrrень, висновкiв, електронних
висновкiв/електронних повiдомлень, реестрацiйних посвiдчень про реестрацiю
peecTpaTopiB розрахунковИх операцiй, peecTpiB, витягiВ з реестрЬ, заrIв до
органiв реестрацii та державноi виконавчоi служби, направлень на проведеннrI
перевiрок' лiцензiЙ (дублiкатiВ пiцензiй) та додаткiВ до ниХ (дУблiкатiв
додаткiв) на роздрiбну торгiвлю пiдакцизними товарами, зберiгання n-"rro.o;
aKTiB, звiтiв, договорiв-доРучень, прийнятгя податкови* .rо"iдоrо"пь-рiшень,
взяття на облiк, погашення та опротестуваIrня податкових векселiв, прийr"rт"
iнших рiшень та пiдписання iнших докумектiв у межах ,rо"оЪ"ч*"пr",
визначених Податковим кодексом Украiъи, законами Украiни, порядками,

I9a9*.т"ly" та iнструкцiями, затвердженими постановами Кабiнеry
MiHicTpiB Украihи, нак.Lзами MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни та,ЩIС;

19)у разi виявлеЕня корупцiйного або пов'язаного з корупцiею
правопорушеЕIrя чи одержання повiдомлення про вчинення такого
правопорушення у межах повноважень вживае заходiв щодо припиненюI
такого правопорушеннlI та негайно письмово повiдомляе про його вчиненIUI
спецiа.ltьно уповноважений суб'ект у сферi протидii корупцil'чи iнший орган,
уповЕовФкений реаryвати на виявленi правопорушення; .

_20) 
забезпечуе проведення аналiзу Еормативно-правових aKTiB,

закрiплених функцiй i процедур щодо виlIвленЕrI дискримiнацiйних
повновtDкень i норм (корупцiйних ризикiв), що сприJIють вчиIlенню
корупцiйного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцiею;

21 ) забезпечуе в межах cBoik повноважень реалiзацiю державноi програмиз виконаннrI Антикорупцiйноi стратегii та реалiзацiю положень
Антикорупцiйноi програми .ЩПС;

22) ьжпьае заходiв щодо недопущеншI вчинення пiдлеглими
працiвниками корупцiйних, пов'язаних з корупцiею чи iнших правопорушень
у сферi службовоi дiяльностi;

23)органiзовуе внутрiшнiй контроль
ГУ ДIС у межах компетенцii;

та забезпечуе його здiйснення в

24) е керiвником органу державноi влади, вiдповiдальним за виконання
судових pimeнb;

25) здiйснюе iншi повноваженЕя, визначенi законом.
12. Нача_пьник гу дIС мае заступЕикiв, яких призначае

звiльняе з посад Голова ДIС вiдповiдно до закоЕодавства
на посади та

про державIrу
сlryжбу.



15

Заступники начttльника ГУ ДПС забезпечують виконаЕЕя повновzDкень
вiдповiдно до затвердженого начальником ГУ ЩПС розподiлу обов'язкiв, який
у встановленому порядку погоджено з Головою ДIС.

13. ГУ .ЩIС утримуеться за рахунок державного бюджеry.
штатну чисельнiсть працiвникiв гу дпс затверджуе Голова Дпс у

межах граничноi чисельностi працiвникiв, визначеноi Кабiнетом MiHicTpiB
УкраiЪи для територiальних органiв ,ЩIС.

Структуру ГУ lЩС затверджуе Голова ДIС за погодженням з
фiнансiв.

Органiзацiйну структуру, штатний розпис та кошторис

MiHicTpoM

гу дпс
затверджуе Голова .ЩПС,

14. гу дIС утворюеться в межах граничноi чисельностi державних
службовцiв та працiвникiв ДIС i коштiв, передбачених на утримання ,.ЩПС,
лiквiдовусться, Реорганiзовуеться керiвником,щпс як if вiдокремлений
пiдроздiл за погодженням з MiHicTpoM фiнансiв вiдповiдно до cTaTTi 21l Закону
Украiни <Про центральнi органи виконавчоi влади>>.

15. ГУ ДПС утворюеться без статусу юридичноi особи та е органом
державноi влади, мае окремиЙ ба.панс, рахунки в органах, що здiЙснюють
казначейське обслуговування бюджетних коштiв, печатку та бланк зi cBoiM
найменуванням та iз зображенням .щержавного Герба Украiни, е
розпорядником бюджетних коштiв.

Голова олексiй лЮБЧЕнко


