Східна об’єднана державна податкова інспекція м. Харкова Головного
управління ДФС у Харківської області

ЗВІТ
про виконання Плану роботи
Східної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС
у Харківській області
за 2017 рік

м. Харків 2018
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Вступ
З метою забезпечення належної організації роботи щодо участі Східної
об’єднано)' державної податкової інспекції м. Харкова Головного управління
ДФС у Харківській області (далі - ОДГП) у реалізації комплексних заходів ГУ
ДФС у Харківській області по забезпеченню повноти надходження коштів до
бюджетів усіх рівнів, розширенню бази оподаткування, якісного надання
адміністративних послуг платникам податків, тощо, начальником ГУ ДФС у
Харківській області Рибаковим М.В. 22.12.2016 затверджено План роботи
ОДПІ на 2017 рік.
Розділ 1 Організація роботи щодо забезпечення виконання встановлених
завдань із надходження податків, зборів та інших платежів, а також
єдиного внеску до бюджетів та державних цільових фондів
За 2017 рік підприємствами та підприємцями ОДПІ
сплачено до
Зведеного бюджету 4220348,11 тис. грн, до Державного бюджету - 1926141,2
тис. грн, до Місцевого бюджету - 2294206,5 тис. гривень. Надходження до
бюджетів мають стійку тенденцію до збільшення у порівнянні з минулорічним
показником. Темпи росту відповідно складають 137,2 відс., 137,5 відс., та 136,9
відсотки, у грошовій формі: до Зведеного бюджету - (+1144717,2) тис. грн, до
Державного бюджету - (+525341,8) тис. грн, до Місцевого бюджету - (+
619375,0) тис. гривень.
Дані наглядно представленні на Діаграмі 1.
Діаграма 1
Динаміка збору податків та платежів до бюджетів всіх
рівнів за 2016-2017роки
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В структурі збору податків та платежів Державного бюджету переважна
частка належить податку на додану вартість - 48,5 відс. (935295,9 тис. грн),
дещо меншу долю займає податок на прибуток - 17,9 відс. (345077,4 тис. грн);
податок з доходів фізичних осіб - 22,8 відс. (438753,4 тис. грн). В 2017 році до
Державного бюджету надходили кошти від військового збору, який складає 7,5
відсоток (145430,6 тис. грн). Всі інші податки та платежі мають незначні частки

з
в Державному бюджеті 2017 року. Величина долі окремих податків та платежів
в Державному бюджеті за 2017 рік та зміна їх величини в порівнянні з 2016
роком;відображені на Діаграмі 2.
По податку на додану вартість за 2017 рік до бюджету надійшло 935120,4
тис. гривень. У порівнянні з минулим роком надходження зросли на 224361,6
тис. грн., темп росту складає 131,6 відсотки.
По податку на прибуток до Державного бюджету надійшло 345077,4
тис. грн. У порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 88973,9
тис. грн, або на 28,7 відсотків.
Діаграма 2
Структура збору податків та платежів до Державного бюджету
на 2016-201 7 роки
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Одним із пріоритетних завдань, поставлених перед ОДПІ, є наповнення
Місцевого бюджету.
Серед податків та платежів місцевого бюджету значний обсяг у 2017 році
займає податок з доходів фізичних осіб - 49,9 відс., плата за землю - 16,4 відс.
та єдиний податок - 17,2 відсотків. Структура податків та платежів Місцевого
бюджету наведена в діаграмі 3.
По податку з доходів фізичних осіб за 2017 рік Місцевого бюджету
надійшло 1282306,3 тис. грн. У порівнянні з минулим роком надходження
збільшились на 454689,2 тис. грн, або на 64,5 відсотків.
По платі за землю у 2017 році надійшло 378535,3 тис. грн. У порівнянні з
минулим роком надходження зросли на 81205,8 тис. грн, або на 27,3 відсотки.
По єдиному податку забезпечено надходження у сумі 395053,9 тис. грн,
У порівнянні з минулим роком надходження зросли на 102221,9 тис. грн., або
на 34,9 відсотки.
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Діаграма З
Структура збору податків та платежів до Місцевого бюджету
за 2016- 2017роки
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* ПОДАТОК НА ДОХОДИ Ф ІЗ ОСІБ, ЩО СПЛ ПОДАТ АГЕНТАМИ, ІЗ Д О ХОДІВ ПЛАТНИКА ПОДАТКУ У ВИГЛЯДІ 3/П
ПОДАТОК НА ЗЕМ Л Ю
■ ЄДИНИЙ ПОДАТОК
• ПОДАТОК НА НЕРУХО М Е МАЙНО

Ще одним з резервів наповнення бюджету є зменшення втрат від надання
пільг в оподаткуванні.
За 09 місяців 2017 року з 19766 зареєстрованих в ОДПІ платників
юридичних осіб 350 платника або 1,8 відс. від загальної кількості юридичних
осіб надали “ Звіт про суми податкових пільг.
Загальна кількість пільговиків по ОДПІ за підсумками декларування 09
місяців 2017 року склала 350 платників. В порівнянні з відповідним періодом
минулого року кількість платників, які надали звіти про суми податкових пільг
зменшилась на 428 підприємств (за 09 місяців 2016 року лічилось 778
пільговиків).
Всього за 09 місяців 2017 року платникам ОДПІ надано 412 пільг по
трьох видах податків Зведеного бюджету у сумі 872986,9 тис. грн, а саме:
■ по податку на прибуток - 12 пільг на суму 42726,64 тис. грн;
■ по ПДВ - 386 пільг на суму 830067,5 тис. грн;
■ по податку на майно - 14 пільги на суму 192,8 тис. гривень.
Координаційно - моніторинговим управлінням щоденно здійснюється
відпрацювання помилок після автоматичного рознесення засобами програмного
забезпечення банківських виписок по всім видам податків, моніторинг та
контроль за повнотою та своєчасністю відображення надходжень податків,
зборів та неподаткових платежів у особових рахунках платників, формується
інформація щодо надходжень коштів до бюджетів усіх рівнів в розрізі платежів,
платників податків та розраховується відсоток виконання встановлених
завдань, моніторинг наявності переплати „00” .
Постійно здійснюється аналіз помилково та/або надміру сплачених сум
платежів, що обліковуються в особових рахунках платників більше 1095 днів
без руху та проводиться робота щодо їх списання.
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Адміністрування податку на прибуток, податку на додану вартість,
іншіх платежів: з екологічного податку, рентної плати за спеціальне
використання води, рентної плати за користування надрами (до державного та
місцевого бюджетів), рентної плати за користування радіочастотним
ресурсом; адміністрування акцизного податку; військового збору;
податків та зборів, що сплачуються фізичними особами, у т.ч.
самозайнятими особами; єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування згідно функціональних повноважень ОДПІ
у відповідності до наказу ДФС України від' 06.02.2017 №57 «Про внесення
змін до наказу ДФС від 19.10.2016 №875» та діючої структури робота
проводиться на рівні ГУ ДФС у Харківській області.
Організація роботи та контроль за погашенням податкового боргу
Згідно функціональних повноважень ОДПІ у відповідності до наказу ДФС
України від 06.02.2017 №57 «Про внесення змін до наказу ДФС від 19.10.2016
№875» та діючої структури робота проводиться на рівні ГУ ДФС у Харківській
області.
Розділ 2. Організація проведення контрольно-перевірочної роботи
Згідно функціональних повноважень ОДПІ у відповідності до наказу ДФС
України від 06.02.2017 №57 «Про внесення змін до наказу ДФС від 19.10.2016
№875» та діючої структури робота проводиться на рівні ГУ ДФС у Харківській
області.
Розділ 3. Організація роботи щодо контролю за виробництвом та
обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів
Згідно функціональних повноважень ОДПІ у відповідності до наказу ДФС
України від 06.02.2017 №57 «Про внесення змін до наказу ДФС від 19.10.2016
№875» та діючої структури робота проводиться на рівні ГУ ДФС у Харківській
області.
Розділ 4. Організація роботи щодо боротьби з правопорушеннями у
сфері оподаткування, митній і бюджетній сферах, а також
правопорушеннями, пов’язаними з легалізацією (відмиванням) доходів,
одержаних злочинним шляхом
Згідно функціональних повноважень ОДПІ у відповідності до наказу ДФС
України від 06.02.2017 №57 «Про внесення змін до наказу ДФС від 19.10.2016
№875» та діючої структури робота проводиться на рівні ГУ ДФС у Харківській
області.
Розділ 5. Впровадження та розвиток електронних сервісів для суб’єктів
господарювання. Організація роботи з платниками податків,
громадськістю та засобами масової інформації

Станом на 01.01.2018 на обліку в ОДПІ перебуває 19766 юридичних осіб, з
них 3959 платників податку на додану вартість, та 34651 фізична особа підприємець, з них 362 платника податку на додану вартість. Протягом 2017
року отримано та оброблено 31518 відомостей з Єдиного державного реєстра
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
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Протягом року забезпечено внесення до АС «Податковий блок» заяв за
формою №1-ПДВ, №3-ПДВ по мірі надходження та передача заяв на розгляд
до ГУ ДФС у Харківській області. Від суб’єктів господарювання у паперовому
вигляді надійшло 926 заяв за формою 1-ПДВ та 87 заяв за формою 3-ПДВ.
З метою забезпечення підтримки ДРФО в актуальному стані здійснено
внесення інформації з облікових карток ф.ІДР, 5ДР, 1П, 5ДРП громадян, які
звернулись до ОДПІ.
Забезпечено ведення Реєстрів обліку платників податків відповідно до
вимог Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом ДФС
України від 09.12.2011 №1588 шляхом внесення до ІС «Податковвий блок»
заяв за формами 1-ОПП, 5-ОПП, 1-ССВ, 20-01111, 17-ОПП, які надійшли від
платників
Станом на 01.01.2018 на обліку ОДПІ перебувають 1442 суб’єкта
господарювання, які мають РРО, з них 800 юридичних осіб та 642 фізичні
особи - підприємця.
Забезпечено внесення даних заяв за формою №№ 1-РРО, 1-КОРО, 4-РРО,
2-КОРО, довідки за формою 1-ЦСО до ІС «РРО».
Розгляд звернень громадян в ОДПІ проводиться згідно Закону України
від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян» із змінами та
доповненнями (далі - Закон №393) із змінами та доповненнями.
За січень - грудень 2017 року до ОДПІ надійшло 100 письмових звернень
громадян, на які надано своєчасну та кваліфіковану відповідь у встановлений
законодавством термін згідно Закону №393.
Протягом 2017 року розглянуто 6 звернень, які надійшли на сервіс
«Пульс»та стосуються сфери діяльності ОДПІ. Запити розглянуто у встановлені
законодавством терміни та вирішено по суті.
Звернень щодо неправомірних дій або бездіяльності працівників до
інспекції не надходило.
Протягом 2017 надійшло 78 запита на публічну інформацію, на які надано
своєчасну та кваліфіковану відповідь у законодавчо встановлені терміни
Прийом громадян проводиться згідно затверджених графіків особистого
прийому та виїзних особистих прийомів громадян посадовими особами ОДПІ.
У січні - грудні 2017 р. керівництвом інспекції проведено 4 особистих
прийоми, питання вирішено по сутті, надані роз’яснення.
Центри обслуговування платників ОДНІ здійснюють свою діяльність на
підставі Положення про Центр обслуговування платників Східної ОДПІ
м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, затвердженого наказом ОДПІ від
31.05.2017 №48.
Забезпечено
надання
адміністративних
послуг
через
Центри
обслуговування платників за адресами: м. Харків, вул. Дизельна, 1 та
вул. Бекетова, 1 у понеділок - четвер з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., п’ятницю з
9 год. 00 хв. до 16 год. 45 хв., у суботу з 9 год.00 хв. до 13 год. 00 хвилин.
ЦОП ОДПІ за 2017 здійснена організація сервісного обслуговування
платників в кількості 822924 послуг, з яких надано адміністративних послуг
45927, прийнято вхідної кореспонденції 96617, прийнято звітності на паперових
носіях та електронному вигляді 680380.
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м. Харків, вул. Бекетова, 1

В напрямку проведення роз’яснювальної роботи та заходів щодо
підвищення позитивного іміджу ОДПІ ротягом січня-грудня
2017 року
проведено 45 публічних заходів.
Для ЗМІ організовано 7 прес-конференцій та 8 брифінгів, 1 інтерв’ю та 1
коментарів, 15 публічних заходів ( зустрічі з фізичними особами підприємцями та громадськістю на ринках ТОВ «Нордекс-1» (ТОВ «Мерідіан»)
та ТОВ кампанія «Лосеве», Тракторозаводський ринок, розповсюдження
листівок на маршрутах TOB «АВТО-ОВІ» та 13 зустрічей з представниками
ЗМІ.

Діаграма 4
□ прес - конференція і
■ брифінг

За участі в.о. начальника Східної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській
області проведено 29 заходів.
Протягом звітного періоду до ЗМІ направлено 1008 інформаційних
матеріалів (інформаційні повідомлення, анонси, швидкоплинні стрічки та
ін.) з питань діяльності ОДПІ.
За 2017 рік проведено 16 засідань „круглого столу”, 27 зборів, зустрічей з
громадськістю, 3 громадські слухання.

Інститутами громадянського суспільства проведено 5 заходів за участі
представників ОДПІ.
Протягом січня-грудня 2017 року розміщено 48 матеріалів на субсайті
єдиного веб-порталу ДФС, із них 24 інформаційних, 24 консультаційнороз’яснювальних.
З метою проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з платниками
податків фахівцями ОДПІ підготовлено 447 матеріал з питань застосування
податкового, митного законодавства та єдиного внеску. У друкованих ЗМІ

розміщено 146 матеріалів, на радіоканалах - 1756, на телеканалах - 96, в
Інтернет-ЗМІ - 858.
Діаграма 5

■ у друкованих ЗМІ
□ на радіоканалах
□ на телеканалах
□ в інтернет-ЗМІ

Також проведено 44 семінари та практикуми для платників податків,
зборів. Забезпечено проведення 48 сеансів телефонного зв’язку „гаряча лінія”.
Розповсюджено 28 видів друкованої продукції загальним накладом 12500
примірників.
Проведено акцію стосовно деклараційної кампанії - 2017 з харківським
співаком та на деяких автобусних маршрутах м. Харкова.
З метою формування податкової культури у майбутніх платників податків
проведено 55 заходів з майбутніми платниками податків в школах та технікумі.
Проведено для студентів та школярів 3 Дні відкритих дверей в ЦОП інспекції,
благодійні акції до Дня захисту дітей та Дня Святого Миколая.
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Протягом 2017 року до акредитованого центру сертифікації ключів подано
270 заявок про скасування посилених сертифікатів відкритих ключів
підписувачів - працівників ОДПІ.

Розділ 6. Забезпечення взаємозв’язків з органами державної влади та
місцевого самоврядування тощо

Протягом 2017 року ОДПІ з метою вжиття заходів щодо збільшення рівня
оплати праці найманих працівників, проведення роз’яснювальної роботи серед
роботодавців щодо дотримання ними чинного законодавства в частині
використання робочої сили, прийнятті участі у реалізації державної політики у
сфері оплати праці, зайнятості населення, соціально-трудових відносин та
соціального захисту населення, проведено 48 засідань при адміністраціях
районів, на яких заслухано більш 350 керівників підприємств та ФО-П. За
наслідками проведеної роботи 75 відс. заслуханих керівників підприємств та
ФО-П збільшили рівень виплати заробітної плати найманим працівникам.
В рамках взаємодії між органами виконавчої влади, місцевого
самоврядування, у 2016 році направлено до Відділу державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців направлялись для внесення
відповідних записів повідомлення за формою 27-ОПП та 5-ЄСВ (з грудня 2017
року направляється на рівні ГУ ДФС у Харківській області).
Згідно запитів надавалась необхідна інформація до органів УСБУ у
Харківській області, органів прокуратури тощо.
Протягом 2017 року отримано та оброблено 31518 відомостей з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань.
З метою отримання інформації для повноти
обліку платників податків забезпечено взаємодію з органами виконавчої влади
та місцевого самоврядування (лист від 13.09.2017 № 1706/9/20-38-08-01-17,лист
від 24.07.2017 №1591/9/20-38-08-11-17).
Щоденно здійснюється отримання інформації щодо надходжень до
бюджетів усіх рівнів з районних відділень Державного казначейства.
Щомісячно до 04 числа між ОДПІ та районним відділенням Державного
казначейства складаються акти звіряння щодо надходжень до бюджетів усіх
рівнів.
Розділ 7. Координація роботи з питань основної діяльності, здійснення
контролю за виконанням документів

Протягом 2017 року структурними підрозділами ОДПІ забезпечено
підготовку пропозицій, а сектором організації роботи своєчасну підготовку
проектів Планів роботи інспекції на II півріччя 2017 року, І півріччя 2018 року
та Плану роботи ОДПІ на 2018 рік, погодження та затвердження їх ГУ ДФС у
Харківській області.
Забезпечено своєчасне складання та надання до ГУ ДФС у Харківській
області Звітів про виконання Планів роботи ОДПІ за II півріччя 2016 року та
2016 рік, за І півріччя 2017 року, розміщення на сайті data.gov.ua річного звіту
ОДПІ.
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Протягом року забезпечувався збір, аналіз та узагальнення інформації для
підготовки керівництву матеріалів до засідання нарад за підсумками роботи ГУ
ДФС у Харківській області щодо результатів роботи структурних підрозділів
інспекції. Щомісячно за результатами роботи інспекції по закріплених
напрямках роботи та відповідно до наказу ГУ ДФС у Харківській області в
інспекції видається розпорядчий документ.
Відділом
інформаційних
технологій
забезпечено
супроводження
відеоконференції з ДФС України та ГУ ДФС у Харківській області при
проведенні нарад (заслуховувань тощо) за участі ОДПІ.
Щоквартально в інспекції начальником ОДПІ затверджуються Плани
апаратних нарад інспекції.
Постійно забезпечується складання Порядку денного проведення
апаратних нарад ОДПІ, підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів,
складання протоколів за підсумками проведення наради та доведення
протокольних доручень до відповідальних виконавців (під підпис), здійснення
контролю за їх виконанням.
Так, за 2017 рік складено 48 протоколів проведення апаратних нарад
ОДПІ.
Щомісячно надається інформація начальнику ОДПІ щодо стану
виконавської дисципліни та відповідне питання виноситься для розгляду на
апаратних нарадах ОДПІ (включається до Порядку денного).
У 2017 році забезпечено складання структури ОДПІ, переліків змін до неї
та відповідних штатних розписів, затвердження їх начальником ГУ ДФС у
Харківській області. Після затвердження забезпечено введення їх в дію
відповідними наказами ОДПІ та внесення відповідної інформації до ІС
„Податковий блок”.
Забезпечено складання в ІС «Управління документами» та доведення до
виконавців контрольних карток щодо виконання завдань, визначених
дорученнями ДФС вищого рівня, здійснення автоматизованого контролю за їх
виконанням, зняття контрольних карток з автоматизованого контролю після
отримання підтвердження про виконання.
Забезпечено доведення до відповідальних
виконавців протокольних
доручень ГУ ДФС у Харківській області, завдань, визначених розпорядчими
документами ГУ ДФС у Харківській області, автоматизований контроль за їх
виконанням та надання відповідної інформації про виконання до ГУ ДФС у
Харківській області.
Розділ 8. Організація правової роботи

Юридичним відділом (І півріччя 2017року) та головним спеціалістом з
юридичних питань (II півріччя 2017року) ОДПІ постійно здійснюється
узагальнення
практики
застосування
податкового
законодавства
за
результатами розгляду податкових спорів у судових інстанціях.
У 2017 році забезпечено супроводження у судах 176 справ.
Забезпечено надходження коштів за результатами судово-позовної роботи
протягом 2017 року у розмірі 258тис.гривень.
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За результатами розгляду справ за позовами до ОДПІ, вирішених судовими
органами на користь ОДПІ, забезпечено надходження до бюджету 621,0
тис. гривень
Здійснюється супроводження 2 судових справ, пов’язаних з трудовими
відносинами, де стороною є Східна ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській
області.
Протягом
року юридичним відділом та головним спеціалістом з
юридичних питань надано структурним підрозділам ОДШ 57 роз’яснень щодо
застосування норм податкового законодавства. •
Забезпечено постійне та своєчасне наповнення актуальною інформацією
АІС «Суди».
Розділ 9. Організація роботи з персоналом. Запобігання і боротьба з
корупцією в ОДПІ
У 2017 році до ОДПІ прийнято 9 працівників (що на 157 працівників
менше, ніж у 2016 році), звільнено - 189 працівників (що на 116 працівників
більше, ніж у 2016 році).
14 працівникам було присвоєно чергове спеціальне звання.
Ведеться постійний облік щодо винесення та скасування дисциплінарних
стягнень.
У 2017 році винесено - 1 догану (номенклатура ДФС України).
Здійснюється постійний контроль за дотриманням трудової та службової
дисципліни.
Забезпечено надання усіма працівниками ОДПІ декларації особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
за 2016 рік на сайті НАЗК.
Усі інформаційні матеріали по податковому законодавству вивчаються на
економічних навчаннях працівників структурних підрозділів
з метою
підвищення їх професійного рівня (вивчення законодавчих та нормативноправових актів, методичних рекомендацій, розпорядчих документів ДФС
вищого рівня тощо).
Протягом 2017 року 8 працівників інспекції підвищили кваліфікацію у
Всеукраїнському центрі підвищення кваліфікації державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування, 7 працівників інспекції підвищили
кваліфікацію дистанційно в
Департаменті спеціалізованої підготовки та
кінологічного забезпечення ДФС.
Протягом 2017 року забезпечено неухильне дотримання усіма
працівниками інспекції
вимог діючого антикорупційного законодавства,
правопорушень не встановлено.
На економічних зайняттях ОДПІ постійно вивчається антикорупційне
законодавство та
здійснюються профілактичні заходи щодо запобігання
корупційним діянням. Серед працівників інспекції проводиться роз’яснювальна
робота з метою недопущення скоєння ними корупційних правопорушень, а
також злочинів у сфері службової діяльності, здійснюється контроль за
своєчасністю подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування

У 2017 році не було підтвердження фактів неправомірних дій працівників
інспекції.
Протягом 2017 року було підготовлено документів та направлено запити
стосовно 1 працівника інспекції щодо проведення перевірки, передбаченої
Законом України від 16 вересня 2014 року №1682-УІІ «Про очищення влади»,
стосовно 6 працівників було завершено перевірку та складено довідки, які
розміщено на суб-сайті ГУ ДФС у Харківській області.
За одним прийнятим вперше на державну службу працівником інспекції
закріплено наставника.
Розділ 10. Організація фінансової діяльності. М атеріально-технічний
розвиток
Проект кошторису доходів та видатків на утримання ОДПІ на 2017 рік
розроблено та надано до ГУ ДФС у Харківській області листом ОДПІ від
10.04.2017 № 149/8/20-38-05-24.
Розроблено та затверджено в ГУ ДФС у Харківській області штатний
розпис ОДПІ, та зміни до нього: 10.02.2017; 13.03.2017; 23.03.2017; 23.05.2017;
08.06.2017, 08.08.2017; 14.11.2017; 29.12.2017.
Забезпечено підготовку та надання до ГУ ДФС у Харківській області
кошторисів та помісячних розписів асигнувань загального та спеціального
фондів ОДПІ, зокрема по строку: 10.01.2017; 06.02.2017; 22.02.2017; 22.03.2017;
29.03.2017, 05.04.2017; 21.04.2017; 17.05.2017; 24.05.2017; 14.06.2017;
21.06.2017, 13.07.2017;
07.08.2017; 14.08.2017; 25.09.2017; 27.09.2017,
П .10.2017; 13.10.2017; 07.11.2017; 22.11.2017; 30.11.2017; 07.12.2017;
14.12.2017; 27.12.2017.
Кошти у сумі 16031051,28 грн по загальному фонду та 170840,44 грн по
спеціальному фонду використані ОДПІ згідно затвердженого кошторису
видатків на 201 7 рік.
Рішенням Харківської міської ради Харківської області, згідно рішення від
22.02.2017 № 543/17 «Про внесення змін до Програми економічного та
соціального розвитку м.Харкова на 2017 рік» виділено кошти для зміцнення
матеріально-технічної бази ОДПІ по коду 41032400 по КЕКВ 2240 «Оплата
послуг (крім комунальних)» у сумі 199000,00 гривень.
На створення оптоволоконної лінії зв’язку використано 170840,44 гривень.
Харківській
міській
раді
21.12.2017
повернуто
28159,56
грн
невикористаних асигнувань.
Протягом 2017 року під час укладення договорів про закупівлю товарів,
робіт і послуг за бюджетні кошти: забезпечено дотримання вимог ст.40 Закону
України від 10.04.2014року №1197-VII „Про здійснення державних закупівель”
зі змінами і доповненнями, щодо основних вимог до договору. Розрахунки
здійснюються виключно за фактично поставлені товари, виконані роботи та
надані послуги, в тому числі договори про закупівлю послуги з постачання
електроенергії зі Східним РВЕ №1 від 10.03.2017, та з Південним РВЕ №2 від
15.03.2017, Договір про закупівлю теплової енергії в гарячій воді з КП
Харківські теплові мережі №13482/17 від 01.03.2017. Складено звіти.
Забезпечено щомісячну підготовку та видання наказів ОДПІ про
встановлення та скасування надбавок, преміювання працівників та надання
матеріальної допомоги у загальній кількості 38.
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З метою забезпечення контролю за ефективним використанням і
збереженням державного майна, що знаходиться на балансі ОДПІ, згідно
наказу ОДПІ від 30.10.2017 №98, станом на 01.11.2017 проведено
інвентаризацію необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей,
грошових коштів, документів.
Проведено списання майна яке не експлуатується.
Подання фінансової, бюджетної, а також статистичної, податкової,
зведеної та іншої звітності проводилось своєчасно у порядку, встановленому
законодавством.
Споживання ОДПІ теплової, електричної енергії, води забезпечувалось в
межах лімітів на 2017 рік. Контроль забезпечується шляхом ведення журналів
обліку паливно-енергетичних ресурсів та води відповідальною особою ОДПІ.
Згідно наказу ОДПІ від 07.06.2017 № 1-Г «Про закріплення службового
автотранспорту» службовий автотранспорт закріплено за старшим інспектором
відділу матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури. Службовий
автотранспорт зберігається в належних умовах (гараж), виїзд відбувається
виключно по подорожнім листам та використовується в межах затверджених
лімітів пробігу.
В інспекції проведено поточний ремонт пожежної сигналізації, проведені
виміри опору ізоляції, проведена нове заземлення до серверної кімнати.
Здійснено
передачу архівних документів постійного зберігання
підрозділів, які переведені до ГУ ДФС у Харківській області. Проводиться
приймання справ до архіву, ведеться контроль за зберіганням та обліком
архівних документів.
Розділ 11. Інформаційно-технічне забезпечення діяльності ОДПІ.
Технічне супроводження електронних сервісів

В інспекції протягом 2017 року була введена в промислову експлуатацію
автоматизована інформаційна система «Управління документами» та
забезпечено підтримку програмного забезпечення автоматизованої системи
електронного документообігу районного рівня, встановлення усіх необхідних
версій програмного забезпечення та їх супроводження, проведення
тестування встановленого програмного, надання доступу користувачам,
проведення навчань з користувачами на тему використання інформаційних
систем.
Забезпечено антивірусний захист інформації в комп’ютерних системах
ОДПІ, оновлення антивірусних баз, встановлення антивірусних програм
новим абонентам комп’ютерних мереж та проведення з ними інструктажу,
щодо правил використання антивірусного ПЗ. В разі необхідності
проводяться навчання з користувачами програмного забезпечення, надається
оперативна допомога при виникненні проблемних питань з його
використання.
Забезпечено надання платникам податків практичної допомоги та
консультацій при виникненні питань щодо впровадження електронних
сервісів, таких як «Єдине вікно подання звітності в електронному вигляді» та
«Електронний кабінет платника податків».

15

Забезпечено проведення адміністративних та профілактичних робіт
серверного та мережевого обладнання.
Подано до акредитованого центру 301 заявка на створення сертифікатів
відкритих ключів підписувачів - працівників ОДПІ.
Забезпечено облік засобів електронного цифрового підпису, що
використовуються працівниками інспекції та обліку носіїв особистих ключів
підписувачів (працівників інспекції).
Розділ 12. Забезпечення охорони державної таємниці, технічного та
криптографічного захисту інформації

Забезпечено доведення до працівників податкової інспекції (під підпис)
Переліку відомостей, що містять службову інформацію та яким присвоюється
гриф обмеженого доступу «Для службового користування» в органах ДФС,
затвердженого наказом ДФС України від 28.08.2014 №88 «Про затвердження
Переліку відомостей, які містять службову інформацію в органах ДФС» зі
змінами, внесеними наказом ДФС України від 01.09.2014 №92.
Віднесення документів та матеріалів до службової інформації,
встановлення грифу «Для службового користування» здійснюється відповідно
до вимог Переліку відомостей, які містять службову інформацію в органах
ДФС.
Забезпечено підтримку інформаційної системи
„Податковий блок” програмного
забезпечення
автоматизованої
системи
електронного
документообігу районного рівня, встановлення усіх необхідних версій
програмного забезпечення та їх супроводження, проведення тестування
встановленого програмного, надання доступу користувачам, проведення
навчань з користувачами на тему використання інформаційних систем.
Забезпечено антивірусний захист інформації в комп’ютерних системах
ОДПІ, вчасне оновлення антивірусних баз, встановлення антивірусних програм
новим абонентам комп’ютерних мереж та проведення з ними інструктажу,
щодо правил використання антивірусного ПЗ. В разі необхідності При
виникненні проблемних питань надається оперативна допомога з його
використання.
В ОДПІ організовано та забезпечено генерацію паролів користувачів та
ведення журналів обліку паролів користувачів у структурних підрозділах згідно
інструкції про порядок генерації, зберігання, використання та зміни паролів
користувачів автоматизованої інформаційної системи ОДПІ.
Забезпечено належні умови для збереження журналу обліку паролів
користувачів відповідно до Інструкції про порядок обліку, зберігання і
використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв
інформації, які містять службову інформацію, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736.

В.о. начальника Східної ОДПІ
м. Харкова ГУ ДФС у Харківської області

О.О.Андрєєвська

