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Звіт 

Головного управління ДПС у Херсонській області,
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
про виконання Плану роботи на друге півріччя 2019 року

№
з/п
Зміст заходу
Відповідальні виконавці
Термін виконання
Інформація про виконання

Розділ 1. Організація роботи щодо забезпечення виконання встановлених завдань із надходження податків, зборів, 
платежів та інших доходів бюджету, а також єдиного внеску до бюджетів та державних цільових фондів
1.1.
Визначення очікуваних надходжень податків, зборів, інших платежів (далі – платежі) до державного та місцевих бюджетів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) у розрізі структурних підрозділів Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі (далі -                  ГУ ДПС) за закріпленими напрямами роботи.
Розробка та доведення до структурних підрозділів та Новокаховського, Херсонського, Генічеського управлінь ГУ ДПС (далі – відокремлені управління) індикативних показників доходів

Управління 
податкового
моніторингу;
структурні підрозділи

Протягом 
півріччя
Протягом півріччя здійснювався попередній розрахунок збору платежів до бюджетів усіх рівнів з подальшим уточненням протягом звітного періоду у встановлені терміни.
За результатами розроблені показники доходів державного та місцевих бюджетів, сплати єдиного внеску, які затверджені наказами від 26.07.2019 №979, 20.09.2019 №152, 16.10.2019 №264, 19.11.2019 №430, 16.12.2019 №531, та доведені до структурних підрозділів для виконання



1.2.
Вжиття комплексу заходів щодо виконання індикативних показників доходів, визначених наказами ДПС, із залученням усіх наявних резервів 

Управління 
податкового
моніторингу;
структурні підрозділи;
відокремлені управління
Протягом 
півріччя
Протягом півріччя вживався комплекс організаційних та практичних заходів для належного виконання індикативних показників, визначених наказами ДПС України.
Так, за результатами проведеної роботи до Зведеного бюджету України мобілізовано 5063,6 млн.грн., що на 899,2 млн.грн. або 21,6 відс. перебільшує обсяги надходжень за відповідний період попереднього року. Індикативні показники, затверджені наказами ДПС України, виконані на 105 відс., бюджет додатково отримав 241,5 млн.гривень.
Індикативні показники зі збору платежів до загального фонду державного бюджету виконані на 105,7 відс., бюджет додатково отримав 157,1 млн.грн., у порівнянні з відповідним періодом 2018 року забезпечено приріст надходжень на 588,5 млн.грн. або 33,7 відсотка. 
До місцевих бюджетів надійшло 2724,5 млн.грн., що на 311,6 млн.грн. або 12,9 відс. більше минулорічних показників. Індикативні показники виконані на 103,2 відс., бюджет додатково отримав 85 млн. гривень

1.3.
Здійснення моніторингу надходжень платежів до загального та спеціального фондів державного та місцевих бюджетів, а також єдиного внеску у розрізі джерел доходів, за видами економічної діяльності та визначальними платниками податків, виявлення резервів їх збільшення

Управління 
податкового
моніторингу;
структурні підрозділи

Протягом 
півріччя
Щомісяця формувались аналітичні форми про стан надходження платежів до бюджетів усіх рівнів у розрізі джерел надходжень, відокремлених управлінь, шляхів сплати, які розміщувались на мережевому диску P/Declare/OT_2000/Analiz_2019 для інформації структурним підрозділам ГУ ДПС.
Аналітичні форми використовувались для підготовки матеріалів на наради ДПС та ГУ ДПС, тощо
1.4.
Здійснення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податку на прибуток підприємств 

Управління податків і зборів з юридичних осіб;
відокремлені управління
Протягом 
півріччя
За результатами декларування податку на прибуток                      за І півріччя 2019 року надано 418 декларацій з податку на прибуток, у т. ч.:
283 платника або 67,7 відс. отримали прибуток та нарахували податок на прибуток у загальній сумі 90,7 млн.грн.; 
81 платник або 19,4 відс. задекларували збитки на загальну суму 2289,3 млн.грн.; 
25 платників або 6 відс. надали декларації з відображенням відсутності господарської діяльності;
29 платників або 6,9 відс. при наявності доходів задекларували відсутність фінансового результату.
За ІІ квартал 2019 року нараховано податку на прибуток             у сумі 90,4 млн.грн., у т.ч до державного бюджету у сумі 81,4 млн.гривень.


За результатами декларування податку на прибуток за                  9 місяців 2019 року надано 396 декларацій з податку на прибуток, з яких:
282 платника або 71,2 відс. отримали прибуток та нарахували податок на прибуток у загальній сумі 121,9 млн.грн.; 
100 платників або 25,3 відс. задекларували збитки на загальну суму 2287,4 млн.грн.; 
9 платників або 2,3 відс. надали декларації з відображенням відсутності господарської діяльності;
5 платників або 1,3 відс. при наявності доходів задекларували відсутність фінансового результату.
Відповідно до наданих декларацій з податку на прибуток за 9 місяців 2019  року платниками задекларовано податок у загальній сумі 121,9 млн.грн., у тому числі: по платниках, які сплачують податок до державного бюджету - 109,2 млн.грн., по платниках, які сплачують податок до місцевих бюджетів - 12,7 млн.гривень. 
За липень-грудень 2019 року виконання індикативного показника з податку на прибуток до державного бюджету становить 109 відс., при завданні у сумі 329,8 млн.грн. фактичне виконання складає 359,4 млн.грн. (додатково забезпечено 29,6 млн.гривень)

1.5.
Здійснення контролю за повнотою та правильністю визначення державними підприємствами сум відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку

Управління податків і зборів з юридичних осіб;
відокремлені управління
Протягом 
півріччя
За результатами ІІ кварталу 2019 року розрахунки частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету, надано 30 суб'єктами господарювання, з яких                  14 задекларували платіж до сплати на загальну суму 1,9 млн.гривень.
За результатами ІІІ кварталу 2019 року розрахунки частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету, надали 29 суб'єктів господарювання, з яких                         18 задекларували платіж до сплати на загальну суму 5,6 млн.гривень.
Новостворений податковий борг відсутній.

За липень-грудень 2019 року виконання індикативного показника зі збору частини чистого прибутку (доходу) до державного бюджету становить 99,3 відс., при завданні у сумі 7,6 млн.грн. фактичне виконання складає 7,5 млн.грн. (недобір складає 54 тис.гривень). Невиконання індикативного показника пояснюється відсутністю бази оподаткування
1.6.
Здійснення контролю за своєчасністю, повнотою нарахування та сплати податку на додану вартість (далі - ПДВ)

Управління:
податків і зборів з юридичних осіб;
податків і зборів з фізичних осіб;
відокремлені управління

Протягом 
півріччя
Обсяги позитивних нарахувань по деклараціях з ПДВ за червень 2019 року – листопад 2019 року склали:
юридичними особами - 35301,1 млн.грн.;
фізичними особами - підприємцями - 18,7 млн.гривень.
Податкове навантаження по декларації з ПДВ по:
юридичних особах - 3,3 відс.;
фізичних особах - підприємцях -  2,2 відсотка. 
До загального фонду державного бюджету сплачено 1 191,9 млн.грн. ПДВ

1.7.
Опрацювання податкових декларацій з ПДВ для підтвердження задекларованих до сплати сум ПДВ та відображення в системі електронного адміністрування ПДВ

Управління:
податків і зборів з юридичних осіб;
податків і зборів з фізичних осіб;
відокремлені управління

Протягом 
півріччя
Щомісячно проводився аналіз щодо відповідності сум податкових зобов’язань з ПДВ, що підлягають сплаті за наслідками звітного податкового періоду, та тими сумами ПДВ, що перераховуються до державного бюджету з рахунку платника у системі електронного адміністрування ПДВ.
За результатами проведеного аналізу узагальнена інформація щодо наявності залишку несплаченого ПДВ на електронні рахунки по декларації відпрацьовується з платниками податку

1.8.
Забезпечення повноти нарахування та сплати акцизного податку відповідно до діючих ставок цього податку на підакцизні товари, у т. ч. з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів

Протягом 
півріччя
Протягом півріччя, за результатами проведеної роботи забезпечено надходження:
до загального фонду державного бюджету акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів у сумі 687,7 тис.грн. або 129,6 відс. індикативного показника, додаткові надходження склали 157 тис.грн.;
до місцевих бюджетів області акцизного податку з реалізації у сумі 81,7 млн.грн. або 104,6 відс. індикативного показника, додаткові надходження склали 3,6 млн.гривень

1.9.
Здійснення контролю за достовірністю, повнотою нарахування та сплати екологічного податку, рентної плати, податку на майно, єдиного податку, місцевих податків і зборів 

Управління:
податків і зборів з юридичних осіб;
податків і зборів з фізичних осіб;
відокремлені управління

Протягом 
півріччя
Протягом півріччя суб’єктами господарювання - юридичними особами, платниками екологічного податку за відповідний період подано 9 уточнюючих розрахунків, якими збільшено податкові зобов’язання на 1,7 тис.гривень.

З метою забезпечення повноти надходжень місцевих податків, проведено 3 документальні позапланові невиїзні перевірки суб’єктів господарювання - юридичних осіб, за результатами яких донараховано за 2015-2019 роки податкових зобов’язань у сумі 2,2 млн.грн. плати за землю (сума штрафних санкцій - 0,6 млн.гривень).
За результатами звірок з даними органів Держгеокадастру, місцевих рад, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо зареєстрованих об’єктів, бази оподаткування, а також контролю за правильним застосуванням платниками ставок місцевих податків і зборів забезпечено додаткові надходження до місцевих бюджетів за рахунок залучення до оподаткування / збільшення суб’єктами господарювання  задекларованих податкових зобов’язань:
плати за землю - по 99 платниках на суму 14,4 млн.грн.; 
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - по 32 платниках на суму 0,7 млн.грн.; 
транспортному податку - по 20 платниках на суму 0,4 млн.гривень.
За результатами аналізу встановлено, що за IІ та ІІІ квартали 2019 року подано 1365 декларацій з рентної плати за спеціальне використання води, з них                                                                                                                      27 декларацій подано з помилками. Основною помилкою є застосування невірної ставки податку. По 27 деклараціях суб’єктами господарювання  самостійно подані уточнюючі розрахунки, за результатами збільшено податкові зобов’язання на суму 42,7 тис.грн., самостійно нараховані штрафні санкції склали 1,3 тис.гривень

1.10.
Здійснення контролю за повнотою нарахування та сплати суб’єктами господарювання юридичними та фізичними особами податку на доходи фізичних осіб

Управління податків і зборів з фізичних осіб;
відокремлені управління 
Протягом 
півріччя
За результатами проведеної роботи надходження по податку на доходи з фізичних осіб (далі - ПДФО) до Зведеного бюджету України складають 2260,2 млн.грн., що на 299,4 млн.грн. або 15,3 відс. перебільшує обсяги надходжень за відповідний період попереднього року (у т.ч.:                                 до Державного бюджету України - 573,9 млн.грн. та до місцевих бюджетів - 1686,3 млн.грн., що на 73,9 млн.грн. або 14,8 відс. та 225,5 млн.грн. або 15,4 відс. відповідно перебільшує обсяги надходжень за відповідний період попереднього року)

1.11.
Забезпечення реалізації процесу щодо відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації таких податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних 
Управління 
податкового
моніторингу 
Протягом 
півріччя
З метою налагодження взаємодії між структурними підрозділами ГУ ДПС в частині виявлення, оперативного реагування, попередження негативних проявів тіньової економіки відповідно до Рекомендованого порядку взаємодії підрозділів ДПС при комплексному відпрацюванні податкових ризиків з ПДВ, створено робочу групу.
Результати роботи у вигляді інформації щодо можливих порушень податкового законодавства суб’єктами господарювання в частині упередження формування необґрунтованого податкового кредиту по деклараціях з ПДВ, надаються до ДПС щомісячно у встановлені терміни

1.12.
Організація оперативного обліку податків і зборів та єдиного внеску. Наповнення інформаційної бази ГУ ДПС звітними показниками щодо розрахунків платників з бюджетами всіх рівнів та надходжень єдиного внеску

Управління 
податкового
моніторингу 

Протягом півріччя
Забезпечено щоденний контроль за повнотою та достовірністю ведення оперативного обліку надходження податків та зборів шляхом щоденного аналізу даних експортних файлів зведених показників АІС "Галузь"          (типу VD) та уточнених щомісячних (типу VG), на підставі яких формується звітність в АІС ОР та IC "Податковий блок"
1.13.
Впровадження організаційних заходів щодо підвищення ефективності погашення податкового боргу з метою спрямування надходжень у рахунок погашення податкового боргу до державного бюджету

Управління 
по роботі з податковим боргом

Протягом 
півріччя
За результатами звітних місяців формуються аналітичні матеріали про стан податкового боргу у розрізі податків, звіт про вжиті заходи стягнення, переліки боржників до бюджетів та з єдиного внеску, інше. За підсумками проведеного аналізу податковим керуючим доводяться персональні завдання по відпрацюванню підприємств боржників усіх форм власності
1.14.

1.14.1.
Здійснення заходів щодо:

погашення заборгованості підприємств – позичальників іноземних кредитів, залучених державою або під державні гарантії та бюджетних позичок;


Управління 
по роботі з податковим боргом

Протягом 
півріччя


Заборгованість за іноземним кредитом ВАТ "ХБК" під гарантії уряду у сумі 70,9 млн.грн. приєднана до реєстру вимог кредиторів в межах процедури банкрутства. Провадження справи триває, погашення вимог кредиторів не відбувалось.
Передано матеріали по міському комунальному підприємству "Херсонтеплоенерго" до суду щодо стягнення простроченої заборгованості перед державним бюджетом за кредитами залученими державою на суму 5 млн.гривень
1.14.2.
виконання рішень суду, пов’язаних зі стягненням податкового боргу за рахунок коштів та майна боржників;
Управління 
по роботі з податковим боргом

Протягом 
півріччя
Протягом півріччя за результатами проведеної роботи стягнуто податкового боргу за рахунок коштів та майна боржників:
за виконавчими провадженнями на суму 1,4 млн.грн;
коштів з банківських рахунків - 7,9 млн.грн;
за рахунок вилучення готівки - 0,4 млн.грн.; 
отримано надходжень від боржників, що перебувають у процедурах банкрутства - 4,2 млн.гривень.
Надходження дебіторської заборгованості склали 30,1 тис.гривень.
1.14.3.
виявлення, обліку та розпорядження безхазяйним майном;


Виконання індикативу надходжень по безхазяйному та іншому належному державі майну склало:
до державного бюджету - 263,1 тис.грн. або 169,7 відс. (індикатив 155 тис.грн.);
до місцевих бюджетів - 141,1 тис.грн. або 170 відс. (індикатив 83 тис.гривень).

1.14.4.
списання безнадійного податкового боргу відповідно до ст.101 Податкового кодексу України (далі - Кодекс);


Після проведення аналізу наявності джерел для погашення податкового боргу, завершення ліквідаційних процедур банкрутства списано безнадійного податкового боргу на загальну суму 93,5 млн.грн., у т.ч. після завершення ліквідаційних процедур банкрутства - 79,7 млн.гривень.
1.14.5.
опису майна в податкову заставу;
За підсумками проведеної роботи надання керівництву ГУ ДПС інформації з відповідними пропозиціями


Протягом півріччя описано майна в податкову заставу на суму 9 млн.гривень

1.15.
1.15.1
Аналіз:
стану погашення податкового боргу;

Управління 
по роботі з податковим боргом

Протягом півріччя

Проводився щоденний аналіз податкового боргу, спільно з іншими підрозділами визначались перспективи скорочення боргу станом на звітну дату.  
Протягом півріччя абсолютне зростання боргу склало 52,7 млн.грн. або 5,3 відс. (станом на 01.07.2019 – 980,3 млн.гривень).
Інформація про причини зростання боргу в розрізі боржників щомісячно надавалась до ДПС в установленому порядку

1.15.2.
повноти та ефективності застосованих до боржників заходів стягнення;

Управління 
по роботі з податковим боргом

Протягом півріччя
Протягом півріччя до суду направлено позовів:
32 - щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок стягнення готівкових (безготівкових) коштів - на суму 84,6 млн.гривень. За результатами до бюджету стягнуто з банківських рахунків - 7,9 млн.грн., вилучено готівки - 0,4 млн.грн.;
1 - щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок заставного майна боржника на суму 208,6 тис.гривень.

1.15.3.
динаміки податкового боргу у розрізі боржників, платежів, термінів виникнення тощо.
За підсумками проведеної роботи надання керівництву ГУ ДПС інформації з відповідними пропозиціями



Інформація про стан податкового боргу, визначення переліку боржників, які його формують, визначення боржників, якими повністю погашено борг або по яких відбувся його приріст, формується щоденно.
Протягом півріччя на засідання нарад керівного складу             ГУ ДПС забезпечено надання інформації з відповідними пропозиціями
1.16.
Застосування заходів стягнення до підприємств - боржників комунальної форми власності та подання позовних заяв про звернення стягнення податкового боргу на кошти органів управління цих підприємств згідно зі ст. 96 Кодексу

Управління по роботі з податковим боргом

Протягом 
півріччя
За результатами застосованих заходів стягнення до підприємств боржників комунальної форми власності погашено податкового боргу на суму 0,9 млн.гривень
1.17.
Підготовка заяв про порушення справ про банкрутство суб’єктів господарювання недержавного сектору економіки, податковий борг яких не вдалось стягнути заходами, передбаченими Кодексом

Управління по роботі з податковим боргом


Протягом 
півріччя
До юридичного управління передано матеріали по 4-х суб’єктах господарювання із сумою боргу 15,6 млн.грн. для ініціювання порушення справ про банкрутство суб’єктів господарювання недержавного сектору економіки, податковий борг яких не вдалось стягнути заходами передбаченими Кодексом 

Розділ 2. Проведення роботи з питань дотримання вимог податкового законодавства, законодавства щодо адміністрування єдиного внеску та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС, у т. ч. боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
2.1.
Формування плану-графіку проведення документальних планових перевірок платників податків на 2020 рік та затвердження його у встановленому порядку

Управління:
податкових перевірок, трансферного ціноутворення та міжнародного оподаткування;
податків і зборів з фізичних осіб 

Грудень
Плани-графіки проведення документальних планових перевірок суб’єктів господарювання - юридичних та фізичних осіб на 2020 рік сформовано засобами ІС "Податковий блок"

2.2.
Супроводження плану-графіку проведення документальних планових перевірок платників податків на 2019 рік. Проведення перевірок дотримання суб’єктами господарювання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України, контроль за яким покладено на органи ДПС
Управління:
податкових перевірок, трансферного ціноутворення та міжнародного оподаткування;
податків і зборів з фізичних осіб;
контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів;
відділ боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Протягом 
півріччя
Порушення термінів початку проведення планових документальних перевірок, що затверджені планом-графіком проведення документальних планових перевірок на 2019 рік - не допускалось.  
У разі необхідності здійснюється коригування в планах-графіках проведення документальних планових перевірок платників податків в ІС "Податковий блок"
Протягом півріччя з метою здійснення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) проведено                       82 документальні перевірки юридичних осіб, з них узгоджено 62. 
За результатами перевірок до бюджету донараховано  156,1 млн.грн., з них узгоджено 95,1  млн.грн., сплачено за актами перевірок 25,4 млн.грн., у т.ч.:
43 планові документальні перевірки – донараховано 62,5 млн.грн., узгоджено 27,6 млн.грн., сплачено до бюджету 6,7 млн.грн.;
39 позапланових документальних перевірок – донараховано 93,6 млн.грн., узгоджено 67,5 млн.грн., з яких сплачено 18,6 млн.гривень. 
Проведено 222 документальні перевірки фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб - платників податків, за результатами яких визначено 54,5 млн.грн. грошових зобов’язань, узгоджено 38 млн.грн. донарахованих сум,                  до бюджету надійшло 1,6 млн.гривень. За результатами планових перевірок визначено 37,2 млн.грн. грошових зобов’язань, з яких узгоджено 3 млн.грн. донарахованих сум, до бюджету надійшло 1,5 млн.гривень.
Застосовано штрафних санкцій за порушення термінів надання звітності або її ненадання, за недотримання термінів сплати узгоджених податкових зобов’язань та за порушення правил обігу пального у сумі 519,3 тис.грн., до бюджету надійшло 188,5 тис.гривень.
За результатами 3 документальних перевірок суб’єктів господарювання, виявлено та направлено до ДПС                              5 повідомлень фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, на загальну суму 5,4 млн.гривень
2.3.
Проведення фактичних перевірок з дотримання суб’єктами господарювання норм законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) тощо 
Управління:
податкових перевірок, трансферного ціноутворення та міжнародного оподаткування; 
податків і зборів з фізичних осіб; 
контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів

Протягом 
півріччя
Протягом півріччя проведено фактичних перевірок:
322 - дотримання суб’єктами господарювання норм законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій про обіг підакцизних товарів.                                 За результатами донараховано 3,8 млн.грн., узгоджено 2,4 млн.гривень. Рівень узгодженості донарахованих сум склав 63,8 відсотка. Рівень стягнення узгоджених донарахованих сум склав 36,2 відс. (1,4 млн.грн.);
25 - дотримання роботодавцями законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами). За результатами яких виявлено 9 неоформлених найманих працівників. До інших органів виконавчої влади передано відомості про використання праці неоформлених найманих осіб по 4 роботодавцях. За підсумками участі у складі міжвідомчих робочих груп з легалізації найманої праці, а також проведеної органами ГУ ДПС контрольно-перевірочної та роз’яснювальної роботи виявлено 2076 осіб, праця яких використовувалась без належного оформлення трудових відносин та сплати податків. Внаслідок вжитих заходів до бюджету надійшло 8,1 млн.гривень. До державної реєстрації залучено 435 фізичних осіб, внаслідок чого сума сплачених податків склала 2,3 млн.гривень;
23 - обігу пального, за підсумками проведених перевірок до суб’єктів господарювання застосовано фінансові санкції у сумі 6 млн.грн., до бюджету сплачено 250 тис.гривень;
371 - з обігу алкогольних напоїв і тютюнових виробів, встановлено 453 порушення чинного законодавства.                         За результатами проведених перевірок застосовано фінансові санкції у сумі 12,1 млн.грн., до бюджету сплачено - 4,7 млн.гривень
2.4.
Проведення камеральних перевірок податкової звітності згідно з вимогами чинного законодавства 

Управління:
податків і зборів з юридичних осіб;
податків і зборів з фізичних осіб;
контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів;
відокремлені управління 

Протягом 
півріччя
Протягом півріччя своєчасно та у повному обсязі проводились камеральні перевірки податкової звітності.
За результатами камеральних перевірок податкової звітності з податку на прибуток та єдиного податку ІІІ групи (юридичні особи) за неподання (несвоєчасне подання) податкової звітності, несвоєчасну сплату узгоджених податкових зобов’язань складено 375 актів, застосовано штрафних санкцій на суму 760,4 тис.гривень.
До порушників податкового законодавства по рентній платі та екологічному податку застосовано штрафні санкції у сумі 278,3 тис.грн., з них по рентній платі за спеціальне використання води та за користування надрами 254,6 тис.грн., по екологічному податку 23,7 тис.гривень.
Протягом півріччя проведено 769 камеральних перевірок звітності з ПДВ суб’єктів господарювання - юридичних осіб, за результатами застосовано 5,7 млн.грн. штрафних санкцій.
До порушників податкового законодавства застосовано штрафних санкцій по місцевих податках та зборах у розмірі 2,9 млн.грн., з них по:
платі за землю з юридичних осіб на суму 2,1 млн.грн.; 
єдиному податку IV групи – 0,3 млн.грн; 
місцевих податках (туристичний збір, збір за парковку, транспортний податок, податок на нерухоме майно) - 0,5 млн.гривень.
Проведено 22,8 тис. камеральних перевірок податкової звітності суб’єктів господарювання - фізичних осіб, у т.ч. 2130 камеральних перевірок податкової звітності з ПДВ, самостійно платниками нараховано 18,7 млн.грн. ПДВ.          За результатами проведених камеральних перевірок нараховано 1,6 млн.гривень.
За результатами камеральних перевірок податкової звітності суб’єктів господарювання з акцизного податку - застосовано штрафних санкцій за не подання (несвоєчасне подання) податкових декларацій, за недотримання термінів сплати узгоджених податкових зобов’язань та за порушення правил обігу пального на суму 0,5 млн.грн., до бюджету сплачено - 0,2 млн.гривень

2.5.
Вжиття заходів щодо своєчасного бюджетного відшкодування ПДВ та упередження безпідставно заявлених платниками податків до відшкодування сум ПДВ.
Здійснення контролю за правомірністю бюджетного відшкодування ПДВ

Управління:
податків і зборів з юридичних осіб;
податків і зборів з фізичних осіб

Протягом 
півріччя
За результатами проведених перевірок правомірності бюджетного відшкодування ПДВ, узгоджено та внесено до Реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ суб’єктам господарювання - юридичним особам у сумі 387,2 млн.грн., упереджено або відмовлено в бюджетному відшкодуванні - 16,9 млн.гривень.
Протягом півріччя суб’єктами господарювання - фізичними особами суми ПДВ до відшкодування не декларувались
2.6.
Здійснення контролю за достовірністю декларування платниками податку залишку від’ємного значення сум ПДВ, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного періоду 

Управління:
податків і зборів з юридичних осіб;
податків і зборів з фізичних осіб

Протягом 
півріччя
Щомісячно проводився аналіз податкової звітності з ПДВ, ретельно досліджувалось та відпрацьовувалось задеклароване від’ємне значення, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду у рядках 16.1 та 21. 
Станом на 01.01.2020 по деклараціях з ПДВ за листопад                2019 року суб’єктів господарювання, р.21 складає:
юридичних осіб - 1 249 млн.грн.;
фізичних осіб - 12,6 млн.гривень

2.7.

Здійснення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства та нормативних актів при проведенні реєстрації, анулюванні\відміни анулювання реєстрації платників ПДВ
Управління:
податків і зборів з юридичних осіб;
податків і зборів з фізичних осіб;
відокремлені управління 

Протягом 
півріччя
Протягом півріччя анульовано реєстрацію платника ПДВ 213 суб’єктам господарювання та зареєстровано платниками ПДВ 196 суб’єктів господарювання

2.8.
Відпрацювання суб’єктів господарювання, які можуть бути задіяні або були задіяні у схемах ухилення від оподаткування, з метою руйнування схем мінімізації податкових зобов’язань та ухилення від оподаткування

Управління:
податків і зборів з юридичних осіб;
податків і зборів з фізичних осіб;
відокремлені управління

Протягом 
півріччя
З метою руйнування схем мінімізації податкових зобов’язань, ухилення від оподаткування та розширення бази оподаткування ПДВ організовано роботу щодо відпрацювання суб’єктів господарювання, які мають відносини з "сумнівними" контрагентами.
На етапі ранньої податкової діагностики згідно з ЄРПН виявлено 118 суб’єктів господарювання, які формують податковий кредит з ознаками ризику іншим платникам податків

2.9.
Здійснення контролю за дотриманням платниками чинного законодавства з питань сплати єдиного внеску
Управління податків і зборів з фізичних осіб

Протягом 
півріччя
За результатами проведеної роботи по дотриманню суб’єктами господарювання юридичними та фізичними особами - підприємцями чинного законодавства з питань сплати єдиного внеску, застосовано штрафні санкції за несвоєчасну сплату єдиного внеску до 4497 суб’єктів господарської діяльності на суму 36,1 млн.гривень. Надходження склали 2098,7 млн.грн., що на 282,2 млн.грн. або 15,5 відс. перебільшує обсяги надходжень за відповідний період попереднього року

2.10.
Вжиття заходів щодо забезпечення контролю за діяльністю самозайнятих осіб, які ймовірно задіяні в схемах ухилення від оподаткування
Управління податків і зборів з фізичних осіб

Протягом 
півріччя
З питань забезпечення контролю за діяльністю самозайнятих осіб, які ймовірно задіяні в схемах ухилення від оподаткування постійно проводиться робота по відпрацюванню платників щодо аналізу сум доходів, виплачених фізичним особам - підприємцям та відображених податковими агентами в податкових розрахунках (ф.1-ДФ), зокрема за ознакою доходу "157" (дохід виплачений самозайнятій особі), з розміром валового доходу (обсягом виручки), відображеними фізичними особами - підприємцями у податковій звітності відповідно до податкових декларацій платника єдиного податку та податкових декларацій про майновий стан і доходи.
З доведених на відпрацювання 3120 фізичних осіб - підприємців, у яких встановлено розбіжності між задекларованими доходами згідно з поданою звітністю за            2017 - 2018 роки доходами та виплаченими доходами відповідно до податкового розрахунку форми 1-ДФ за ознакою "157", станом на 01.01.2020 відпрацьовано 2671 підприємця (85,6 відс.), платниками задекларовано 624,7 млн.грн. доходу, сплачено 4,6 млн.грн. податків 

2.11.
Здійснення контролю за діяльністю суб’єктів господарювання юридичних та фізичних осіб, які порушують податкове законодавство при виплаті заробітної плати (без утримання податку на доходи фізичних осіб, використання праці найманих осіб без укладання трудових угод тощо)

Управління податків і зборів з фізичних осіб

Протягом 
півріччя
Протягом півріччя здійснювався контроль за дотриманням законодавства суб’єктами господарювання - юридичними та фізичними особами при виплаті заробітної плати та інших видів доходів найманим працівникам.
За результатами контрольно - перевірочної роботи, при виявлені порушень законодавства щодо виплати заробітної плати та інших доходів громадян, донараховано суб’єктам господарювання:
юридичним особам: ПДФО - 3,9 млн.грн., військового збору - 0,2 млн.грн., єдиного внеску - 3,2 млн.гривень;
фізичним особам - підприємцям: ПДФО - 1,2 млн.грн., військового збору - 0,2 млн.гривень

2.12.
Забезпечення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням. Надання до ДПС результатів аналізу звітів про контрольовані операції та пропозицій щодо проведення перевірок з питань дотримання суб’єктами господарювання принципу "витягнутої руки" під час здійснення контрольованих операцій

Управління податкових перевірок, трансферного ціноутворення та міжнародного оподаткування

Протягом 
півріччя
Проведено моніторинг експортно-імпортних операцій за 2018 рік, встановлені обсяги та здійснено аналіз Звітів про контрольовані операції за 2018 рік з питань дотримання термінів надання та відповідності задекларованих обсягів наявної податкової інформації.
Складено аналітичні довідки та направлені до ДПС з пропозицією щoдо направлення запитів на документацію             по 2 суб’єктах господарювання.
За результатами проведених:
планових перевірок 2 суб’єктів господарювання, обсяг контрольованих операцій підтверджено;
позапланової перевірки 1 суб’єкта господарювання, застосовано штрафну санкцію у сумі 24,8 тис.грн. (знаходиться на оскарженні в ДПС)

2.13.
Аналіз причин скасування оскаржених в адміністративному порядку податкових повідомлень-рішень, прийнятих за результатами документальних перевірок суб’єктів господарювання

Управління податкових перевірок, трансферного ціноутворення та міжнародного оподаткування
Протягом 
півріччя
Протягом півріччя частково скасовано 7 повідомлень-рішень, прийнятих за результатами документальних перевірок                     5 суб’єктів господарювання, на суму - 10,3 млн.гривень.
Основними причинами скасування є: 
не забезпечення встановлених порушень належною доказовою базою;
під час проходження процедури адміністративного оскарження платником надано додаткові матеріали

2.14.
Проведення перевірок достовірності відомостей, передбачених            Законом України "Про очищення влади"
Управління податків і зборів з фізичних осіб
Протягом півріччя
Проведено 659 перевірок достовірності відомостей, зазначених у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру щодо застосування заборон, передбачених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади", за результатами яких складено відповідні висновки та направлені керівникам органів, до компетенції яких належить проведення перевірки відповідних відомостей, для прийняття рішення про застосування заборон до посадової особи, згідно з цим Законом

2.15.
Проведення заходів по виявленню, відпрацюванню сумнівних фінансових операцій за ознаками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
Відділ боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом;
структурні підрозділи

Протягом 
півріччя
Протягом півріччя виявлено та направлено до ДПС                            7 повідомлень про фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 6,2 млн.гривень

2.16.
Проведення заходів, спрямованих на виявлення та знешкодження протиправних схем у сфері державних закупівель
Відділ боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
Протягом 
півріччя
За результатами проведених заходів, спрямованих на виявлення і знешкодження протиправних схем у сфері державних закупівель, складено 3 висновки за якими внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР України та розпочато 2 кримінальних провадження, за ознаками злочину передбаченого ст.191 КК України


Розділ 3. Організація роботи щодо контролю за виробництвом та обігом спирту, 
алкогольних напоїв, тютюнових виробів і реалізації пального
3.1.
Формування пропозицій щодо обсягів виготовлення марок акцизного податку та надання їх до ДПС. Забезпечення контролю за зберіганням, обліком, продажем та використанням марок акцизного податку

Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів
Протягом 
півріччя
Протягом півріччя до ДПС направлено 6 листів (зведені заявки-розрахунки) на виготовлення необхідної кількості марок акцизного податку
3.2.
Забезпечення контролю за своєчасністю і повнотою перерахування платежів до бюджету суб’єктами господарювання за отримані (подовжені) ліцензії на право здійснення оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, роздрібної торгівлі пальним та зберігання пального

Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів 
Протягом 
півріччя
Протягом півріччя перераховано до бюджету за отримані (подовжені) ліцензії 12,5 млн.грн., у т.ч.:
від ліцензування роздрібної торгівлі надійшло 9,3 млн.грн.;
ліцензування виробництва та оптової торгівлі - 2,6 млн.гривень
ліцензування роздрібної торгівлі, зберігання пального                   - 0,6 млн.гривень
3.3.
Видача ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, роздрібної торгівлі пальним та зберігання пального
Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів
Протягом 
півріччя
Видано 3873 ліцензії, з них 2016 - на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, 1496 - тютюновими виробами, 361 - пальним.
Подовжено дію 3154 ліцензій, з них 1946 - на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, 1208 -тютюновими виробами

3.4.
Забезпечення контролю за отриманням спирту, його цільовим використанням, проведення зустрічних перевірок постачальників та одержувачів спирту, аналіз звітів підприємств про отримання та використання спирту, даних нарядів, бухгалтерського і складського обліку

Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів
Протягом 
півріччя
Протягом звітного періоду спирт етиловий неденатурований для кріплення виноматеріалів підприємствами - виробниками, які перебувають на податковому обліку в регіоні не отримувався.
З метою вжиття вичерпних заходів недопущення ухилення від сплати акцизного податку, щомісячно здійснювалась звірка задекларованих обсягів реалізації з даними звітів за формою 1-РС та 2-РС. Розбіжностей не встановлено

3.5.
Ведення єдиного ліцензійного реєстру виданих, переоформлених, анульованих ліцензій на роздрібну торгівлю, виданих дублікатів ліцензій і ліцензій, визнаних недійсними

Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів
Протягом 
півріччя
Видано 3512 ліцензій, з них 2016 на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, 1496 - тютюновими виробами.
Анульовано 1726 ліцензій, з них 1212 - на алкогольні напої, 514 - тютюнові вироби.
Переоформлено 129 ліцензій, з них 112 на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, 17 - тютюновими виробами.
Видано 7 дублікатів ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

3.6.
Вжиття заходів щодо виявлення фактів не облікованого виготовлення підакцизної продукції та її реалізації без сплати акцизного податку підприємствами – виробниками підакцизної продукції

Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів

Протягом 
півріччя
Фактів щодо необлікованого виготовлення підакцизної продукції та її реалізації без сплати акцизного податку підприємствами -  виробниками не встановлено
3.7.
Здійснення заходів з електронного адміністрування реалізації пального 

Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів

Протягом 
півріччя
Платниками акцизного податку з пального, згідно з наданими заявами, зареєстровано 96 суб’єктів господарювання. 
До порушників податкового законодавства, в частині електронного адміністрування реалізації пального, застосовано штрафних санкцій на суму 292,8 тис.грн., до бюджету сплачено - 72,6 тис.гривень


Розділ 4. Впровадження та розвиток електронних сервісів для суб’єктів господарювання
4.1.
Організація роботи щодо приймання та обробки документів податкової звітності та звітності платників податків, у т. ч. в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку
Управління податкових сервісів;
відокремлені управління 
Протягом 
півріччя
Протягом півріччя суб’єктами господарювання юридичними та фізичними особами подано 298208 звітних документів, при цьому за допомогою електронних сервісів 244413 звітних документа або 82 відсотка

4.2.
Вжиття заходів щодо:
реєстрації та повноти обліку платників податків, платників єдиного внеску;
наповнення реєстру страхувальників;
реєстрації РРО, КОРО та розрахункових книжок;
забезпечення достовірності інформації в підсистемі "Реєстрація та облік РРО";
формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, Реєстру платників ПДВ тощо
Управління податкових сервісів;
відокремлені управління
Протягом 
півріччя
Забезпечено проведення реєстрації: 
630 юридичних осіб, 3618 фізичних осіб-підприємців;
4248 платників єдиного внеску та наповнення реєстру страхувальників;
1374 - РРО, 3772 - КОРО, 947 - розрахункових книжок; 
забезпечено своєчасне внесення достовірної інформації в підсистемі "Реєстрація та облік РРО";
в ДРФО зареєстровано 8392 фізичні особи платників податків, з них 356 іноземних громадян, надійшло 20118 змін до реєстраційних даних;
платників ПДВ станом на 01.01.2020 - 3495 юридичних осіб та 384 фізичних осіб - підприємців.
За липень - грудень 2019 року зареєстровано 186 юридичних осіб та 27 фізичних осіб – підприємців
4.3.
Інформаційно-аналітичне забезпечення структурних підрозділів ГУ ДПС оперативною інформацією та аналітичними матеріалами з баз даних  ГУ ДПС
Управління інформаційних технологій
Протягом 
півріччя
Щоденно, з метою забезпечення інформаційно-аналітичними матеріалами структурні підрозділи ГУ ДПС, відповідно до більш ніж 1800 запитів, виконувалось формування та надання зведеної інформації з існуючих баз даних 
4.4.
Впровадження, супроводження та тестування програмного забезпечення ІС "Податковий блок"
Управління інформаційних технологій
Протягом 
півріччя
Для вирішення проблемних питань до ДПС надіслано            4 листа із зауваженнями до роботи ІС "Податковий блок"

Розділ 5. Організація роботи з платниками податків, громадськістю та засобами масової інформації
5.1.
Контроль за ефективністю обслуговування платників податків при наданні адміністративних, інформаційних та консультаційних послуг в центрах обслуговування платників (далі – ЦОП). Здійснення аналізу та узагальнення проблемних питань про стан діяльності ЦОП

Управління податкових сервісів

Протягом півріччя
Здійснено 9 тематичних перевірок стану надання адміністративних послуг та організації роботи ЦОП               ГУ ДПС. Критичних зауважень при наданні адміністративних, інформаційних та консультаційних послуг в ЦОП від платників податків не надходило

5.2.
Забезпечення кваліфікованого і своєчасного розгляду звернень громадян відповідно до вимог Закону України "Про звернення громадян" 

Управління податкових сервісів;
структурні підрозділи;
відокремлені управління

Протягом півріччя
До ГУ ДПС надійшло 4451 письмове звернення, з них                  4449 заяв, 1 скарга, 1 пропозиція. Письмові звернення найчастіше стосувались земельного податку (71,3 відсотка).
Порушення термінів надання відповідей відсутні
5.3.
Організація проведення особистого прийому громадян керівництвом         ГУ ДПС. Доведення до структурних підрозділів ГУ ДПС доручень, наданих під час особистих прийомів та здійснення контролю за їх виконання

Управління податкових сервісів;
структурні підрозділи;
відокремлені управління
Протягом 
півріччя
Посадовими особами ГУ ДПС проведено 24 особистих прийомів громадян. Порушувались питання земельного податку, здійснення підприємницької діяльності та інші. Доручення надані під час особистих прийомів виконані у визначений термін та у повному обсязі.
У структурних підрозділах прийом громадян проводився згідно з графіком проведення особистого прийому громадян
5.4.
Забезпечення своєчасного розгляду та надання відповідей на запити на інформацію відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" 

Управління податкових сервісів;
структурні підрозділи;
відокремлені управління

Протягом 
півріччя
Протягом півріччя отримано 43 запита на отримання публічної інформації.
За результатами розгляду запитів: задоволено - 30 (69,8 відс.), відповідно до вимог пп. 21.1.1 та пп.21.1.6 п.2.1.1. ст.21 Кодексу, надіслано належним розпорядникам інформації - 1 (2,2 відс.), відмовлено - 12 (27,9 відсотка)

5.5.
Підготовка та направлення до ДПС проектів індивідуальних податкових консультацій 

Структурні підрозділи
Протягом 
півріччя
Протягом півріччя підготовлено 26 індивідуальних податкових консультацій за результатами звернень платників податків та направлено до ДПС для погодження та внесення до єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій

5.6.



5.6.1.
Забезпечення якісного та своєчасного розгляду інформації, яка надійшла від:

державної установи "Урядовий контактний центр"; 

Управління податкових сервісів;
структурні підрозділи
Протягом півріччя




З сервісу "Урядова гаряча лінія" надійшло 80 інформацій. Серед питань, що розглядались, роз’яснення податкового законодавства та перевірки приватних підприємців. 
Забезпечено якісний та своєчасний розгляд інформацій

5.6.2.
платників податків на сервіс "Пульс"



На сервіс "Пульс" від платників податків за податковим напрямком надійшло 53 звернення.
Найбільша кількість питань стосувалась проблем щодо:
роботи органів ДПС - 43 звернення (81,1 відс.);
роботи ЦОП - 4 звернення (7,5 відс.);
з інших питань - 6 звернень (11,3 відсотка). 
Забезпечено якісний та своєчасний розгляд інформації

5.7.
Проведення прес-конференцій, брифінгів, "круглих столів", зустрічей з представниками бізнесу та громадськості з актуальних питань, що належать до компетенції ДПС 
Відділ комунікацій
Протягом півріччя
Протягом півріччя посадовими особами ГУ ДПС проведено 108 публічних заходів. Для ЗМІ організовано та проведено 12 прес - конференцій (брифінгів), 6 інтерв’ю щодо діяльності ГУ ДПС та роз’яснень податкового законодавства.
Проведено 246 засідань "круглого столу", 115 зустрічей з громадськістю

5.8.
Проведення семінарів для платників податків з питань останніх змін у податковому законодавстві
Відділ комунікацій
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду проведено 99 семінарів для платників податків з питань застосування податкового законодавства

5.9.
Здійснення заходів щодо створення та взаємодія з Громадською радою при ГУ ДПС з питань реалізації державної політики 

Відділ комунікацій
Протягом півріччя
За звітний період проведено засідання Громадської ради при ГУ ДПС, на якому розглядалися: 
перспективні напрями спільної взаємодії органів місцевого самоврядування, громадськості та податкової служби області для розвитку інвестиційної привабливості туристичних регіонів Херсонщини; 
обговорювали Концепцію Податкового кодексу Розвитку за участі президента ВГО "Асоціація платників податків України" Грігола Катамадзе.
01.11.2019 та 09.12.2019 проведені засідання Ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при ГУ ДПС.
27.12.2019 - відбулися Установчі збори по формуванню складу Громадської ради при ГУ ДПС, на якому розглядалися напрями співпраці нової Громадської ради, обрання Голови і керівного складу Громадської ради та затвердження Положення про Громадську раду при ГУ ДПС

5.10.
Інформування громадськості через засоби масової інформації та субсайт ГУ ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі офіційного вебпорталу ДПС щодо завдань, напрямів і результатів діяльності ГУ ДПС, застосування положень законодавства з питань, що належать до компетенції ДПС
Відділ комунікацій
Протягом 
півріччя
Протягом півріччя на субсайті територіальних органів ДПС у Херсонській області офіційного веб-порталу ДПС розміщено 512 матеріалів, із них 318 інформаційних, 194 консультаційно-роз’яснювального змісту.

За звітний період у друкованих ЗМІ розміщено 136 матеріалів, на радіоканалах - 422 інформаційних повідомлення, на телеканалах - 192, в мережі Інтернет - 1520 повідомлень


Розділ 6. Забезпечення взаємозв’язків з органами державної влади та місцевого самоврядування, 
міжнародного співробітництва. Організація міжвідомчої взаємодії із суб’єктами інформаційних відносин
6.1.
Забезпечення участі представників ГУ ДПС у комісіях, нарадах Херсонської обласної державної адміністрації та роботі міжвідомчих робочих груп. Підготовка відповідних інформаційно-аналітичних матеріалів для участі у засіданнях
Структурні підрозділи
Протягом 
півріччя
Протягом півріччя представниками ГУ ДПС прийнято участь у засіданнях 49 нарад та 7 міжвідомчих робочих групах Херсонської обласної державної адміністрації.
Для участі представників ГУ ДПС у засіданнях нарад та міжвідомчих робочих групах підготовлено інформаційно-аналітичні довідки про підсумки роботи за відповідні періоди та за напрямами, які безпосередньо обговорювались на засіданнях
6.2.
Забезпечення міжвідомчої взаємодії ГУ ДПС з іншими територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у рамках діючих нормативно-правових актів, угод, протоколів тощо
Структурні підрозділи;
відокремлені управління 
Протягом 
півріччя
Протягом півріччя з територіальними органами центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування забезпечено обмін інформацією у кількості 3772 листів щодо вжитих заходів та результатів роботи органів ГУ ДПС

6.3.
Складання акту звірки надходжень до державного та місцевого бюджетів у розрізі платежів (кодів бюджетної класифікації) та єдиного внеску з Головним управлінням Державної казначейської служби України у Херсонській області
Управління 
податкового
моніторингу 
Протягом 
півріччя
Щомісячно станом на 01 число, спільно з Головним управлінням Державної казначейської служби у Херсонській області, забезпечено у повному обсязі складання актів звірки надходжень до державного та місцевих бюджетів у розрізі кодів бюджетної класифікації 

6.4.
Підготовка та надання до Херсонської обласної державної адміністрації показників для визначення рейтингу соціально-економічного розвитку регіонів області та пропозицій з питання наповнення доходної частини місцевих бюджетів
Управління 
податкового
моніторингу 

Протягом півріччя
Щомісячно до Департаменту економічного, регіонального розвитку та торгівлі Херсонської обласної державної адміністрації надавалась інформація для визначення рейтингу соціально-економічного розвитку регіонів області
6.5.
Надання Головному фінансовому управлінню Херсонської обласної державної адміністрації аналітичної інформації щодо вжитих заходів по наповненню доходної частини місцевих бюджетів

Управління 
податкового
моніторингу 

Протягом півріччя
Щомісячно до Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації надавались аналітично-інформаційні довідки щодо вжитих заходів по наповненню доходної частини місцевих бюджетів

6.6.
Проведення спільної роботи з розпорядниками земель з питань повноти визначення податкових зобов’язань плати за землю 
Управління податків і зборів з юридичних осіб;
відокремлені управління
Протягом 
півріччя
З органами державної влади та місцевого самоврядування продовжено взаємодію в частині виявлення та вжиття заходів стосовно земель, які використовуються без оформлення правовстановлюючих документів, що створює ризики в оподаткуванні по платежах за землекористування (плата за землю, єдиний податок IV групи).
Протягом півріччя направлялись запити про регулярне надання необхідної податкової інформації до сільських, селищних, міських рад області (щодо прийнятих рішень по місцевих податках і зборах, внесених до них змін), а також до розпорядників земельних ділянок усіх рівнів (місцевий, районний, обласний) про регулярне оновлення інформації щодо власників та користувачів земельних ділянок.
Проводиться робота з розпорядниками земель сільськогосподарського призначення про внесення змін до договорів оренди в частині визначення оновленої оцінки та підвищенням ставки орендної плати (для недопущення зменшення надходжень)

6.7.
6.7.1.
Забезпечення взаємодії з:
органами державної влади та місцевого самоврядування з питань проведення відповідних перевірок відомостей, вказаних у деклараціях суб’єктами декларування;

Управління податків і зборів з фізичних осіб
Протягом півріччя

Протягом півріччя проведено 659 перевірок достовірності відомостей, зазначених у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, щодо застосування заборон, передбачених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади", за результатами яких складено відповідні висновки, які направлено керівникам органів до компетенції яких належить проведення перевірки відповідних відомостей для прийняття рішення про застосування заборон до посадової особи згідно з цим Законом

6.7.2.
регіональним сервісним центром МВС у Херсонській області про зареєстровані транспортні засоби, та осіб на яких вони зареєстровані, з метою забезпечення повноти та своєчасності сплати транспортного податку;

Управління податків і зборів з фізичних осіб
Протягом півріччя
З метою забезпечення повноти та своєчасності нарахування і сплати транспортного податку з суб’єктів господарювання - фізичних осіб, підвищення ефективності його адміністрування, щомісячно протягом півріччя (у 10-денний строк після закінчення календарного місяця) від Регіонального сервісного центру МВС у Херсонській області отримувались відомості, які необхідні для розрахунку податку за місцем реєстрації об’єкта оподаткування.
За результатами вжитих заходів надходження транспортного податку з суб’єктів господарювання - фізичних осіб склали - 0,8 млн.гривень.

6.7.3.
Головним управлінням праці та соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації, Головним управлінням Пенсійного фонду України в Херсонській області, Головним управлінням Національної поліції України в Херсонській області та Прокуратурою Херсонської області щодо отримання інформації про виявлені порушення суб’єктами господарювання законодавства при виплаті заробітної плати



З метою отримання інформації про виявлені порушення суб’єктами господарювання законодавства при виплаті заробітної плати, проводились щоквартальні взаємозвірки з територіальними підрозділами Департаменту соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації, Головним управлінням Пенсійного фонду України в Херсонській області, Головним управлінням Національної поліції України в Херсонській області та Прокуратурою Херсонської області.
До Головного управління Держпраці у Херсонській області передано 4 матеріали, які отримані за наслідками податкових перевірок, щодо порушень у сфері трудових відносин та виплати заробітної плати. За результатами органами Держпраці у Херсонській області на суб’єктів господарювання накладено штрафи у сумі 262,9 тис.гривень

6.8.
Здійснення спільних дій з органами місцевого самоврядування стосовно проведення індивідуальної роботи з керівниками підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності), спрямованої на погашення заборгованості з виплати заробітної плати та підвищення рівня виплати заробітної плати, а також сплати належних сум податку на доходи фізичних осіб

Управління податків і зборів з фізичних осіб;
відокремлені управління 
Протягом 
півріччя
За участі посадових осіб ГУ ДПС на комісіях при держадміністраціях з питань виплати заборгованості із заробітної плати проведено 53 заслуховування керівників підприємств, які мають заборгованість із виплати заробітної плати. За результатами проведених спільних заходів 36 підприємствами погашено 23,2 млн.грн. заборгованості із виплати заробітної плати, перераховано 3,5 млн.грн. ПДФО та 4,3 млн.грн. заборгованості з єдиного внеску.
Робочими групами ГУ ДПС в області проведено                             48 заслуховувань керівників підприємств-боржників із виплати заробітної плати. За результатами проведеної роботи                       38 суб’єктів  господарювання погасили заборгованості з:
виплати заробітної плати на суму - 1,4 млн.грн.; 
податкового боргу з ПДФО - 257,2 тис. грн.;
заборгованості з єдиного внеску - 314,3 тис.гривень.
За участі посадових осіб ГУ ДПС в комісіях з питань наповнення бюджетів при райдержадміністраціях, робочими групами ГУ ДПС в області проведено 552 заслуховування керівників підприємств, які виплачували заробітну плату менше законодавчо встановленого рівня. За результатами яких 459 суб’єктів господарювання - юридичних осіб підвищили рівень заробітної плати, до бюджету додатково надійшло 612,2 тис.грн. ПДФО та 758,9 тис.грн. єдиного внеску.                        На вказаних комісіях проведено 392 заслуховування фізичних осіб - підприємців, які виплачували заробітну плату менше мінімальної. В результаті вжитих заходів 336 суб’єктами господарювання підвищено розмір заробітної плати, до бюджету додатково надійшло 360,2 тис.грн. ПДФО та 441,4 тис.грн. єдиного внеску. 
За підсумками участі у складі міжвідомчих робочих груп з легалізації найманої праці, а також проведеної податковими органами Херсонської області контрольно-перевірочної та роз’яснювальної роботи, в області виявлено 4821 особу, праця яких використовувалась без належного оформлення трудових відносин та сплати податків. Внаслідок вжитих заходів до бюджету надійшло 10,4 млн.гривень. До державної реєстрації залучено 1127 фізичних осіб, внаслідок чого сума сплачених податків склала 2,9 тис.гривень

6.9.
Забезпечення інформаційного обміну з Державною міграційною службою у Херсонській області щодо отримання відомостей, необхідних для розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Управління податків і зборів з фізичних осіб;
відокремлені управління
Протягом 
півріччя
Відповідно до спільного Протоколу про надання інформації Державною міграційною службою України від 23.04.2013, територіальними органами і підрозділами ДМС Херсонської області, для розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, надавалась інформація щодо фізичних осіб, місце проживання яких зареєстровано (знято з реєстрації) у відповідному населеному пункті. За результатами проведеної роботи надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки складали 11,3 млн.грн., що на 3,2 млн.грн. або 39,5 відс. перебільшує обсяги надходжень за відповідний період попереднього року


Розділ 7. Координація роботи з питань основної діяльності, здійснення контролю за виконанням документів 
та перевірок з окремих питань
7.1.
Розробка та подання на затвердження Голові ДПС планів роботи ГУ ДПС на 2020 рік та перше півріччя 2020 року за результатами опрацювання та аналізу пропозицій структурних підрозділів ГУ ДПС.
Розміщення їх на субсайті ГУ ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі офіційного вебпорталу ДПС з метою оприлюднення

Управління забезпечення роботи
Грудень

ГУ ДПС листом від 02.12.2019 №1617/8/21-22-01-01-20 до ДПС надіслано для затвердження Плани роботи ГУ ДПС на 2020 рік та перше півріччя 2020 року

7.2.
Підготовка та надання на затвердження Голові ДПС Організаційної структури та Штатного розпису ГУ ДПС на 2020 рік та переліків змін до Організаційної структури та Штатного розпису на 2019 рік для погодження та затвердження у встановленому порядку
Управління:
забезпечення роботи;
фінансово-бухгалтерського забезпечення

Протягом
півріччя
ГУ ДПС до ДПС листами:
від 13.08.2019 №6/8/21-22-01-01-13 надіслано Організаційну структуру ГУ ДПС на 2019 рік, яка затверджена Головою ДПС - 15.08.2019;
02.12.2019 №1603/8/21-22-01-01-13 надіслано Перелік змін №1 до Організаційної структури ГУ ДПС на 2019 рік, який затверджений Головою ДПС - 11.12.2019;
12.12.2019 №1817/8/21-22-01-13 надіслано Організаційну структуру ГУ ДПС на 2020 рік, яка затверджена Головою ДПС - 27.12.2019.

Штатний розпис Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі на 2019 рік, затверджений Головою ДПС - 15.08.2019.
Листами від:
01.11.2019 №1088/8/21-22-13-01-10 надіслано Перелік змін №1 до Штатного розпису ГУ ДПС на 2019 рік, який затверджений Головою ДПС - 12.11.2019;
02.12.2019 №1634/8/21-22-13-01-10 надіслано Перелік змін №2 до Штатного розпису ГУ ДПС на 2019 рік, який затверджений Головою ДПС - 12.12.2019

7.3.
Організаційне забезпечення проведення засідань колегії ГУ ДПС, апаратних нарад, нарад (заслуховувань) тощо. Складання протоколів, підготовка проектів відповідних розпорядчих документів, рішень ГУ ДПС та здійснення контролю за їх виконанням

Управління забезпечення роботи
Протягом 
півріччя
Проведено нараду керівного складу Головного управління                      з питань підведення підсумків виконання індикативних показників доходів у січні - червні 2019 року та завдань із забезпечення надходжень до бюджетів усіх рівнів у ІІІ кварталі 2019 року.
Проведено нараду керівного складу Головного управління                      з питань підведення підсумків виконання індикативних показників доходів у січні - вересні 2019 року та завдань із забезпечення надходжень до бюджетів усіх рівнів у ІV кварталі 2019 року.
На засіданнях нарад керівного складу ГУ ДПС забезпечено складання порядку денного, списків учасників нарад, складено протоколи:
апаратних нарад від 02.07.2019 №10-п, 23.07.2019 №11-п, 13.11.2019 №1-п, 12.12.2019 №2-п;
оперативної наради від 06.08.2019 №3, 26.11.2019 №2;
семінар - наради керівного складу ГУ ДПС з начальниками структурних підрозділів, відокремлених управлінь та їх ДПІ від 22.10.2019 №1.
Забезпечено контроль за своєчасним виконанням наданих на нарадах доручень
7.4.
Здійснення системного автоматизованого та дистанційного контролю за виконанням контрольних завдань:
Управління: 

Протягом 
півріччя

7.4.1.
визначених дорученнями органів вищого рівня, зверненнями і запитами народних депутатів України, дорученнями керівництва ГУ ДПС до іншої вхідної кореспонденції та власними рішеннями;


забезпечення роботи;

Протягом звітного періоду здійснено контроль за виконанням 5172 контрольних завдань, визначених дорученнями органів вищого рівня, завдань до іншої вхідної кореспонденції та власними рішеннями.
Звіти на контрольні завдання надані вчасно та у повному обсязі.
Виконанню підлягало 4 запита народних депутатів України:
від 11.09.2019 №01/06 - щодо несплати земельного податку фізичними особами, №01/07 – щодо включення до переліку перевірок ПП "Сален-авто", 02.12.2019 №ІХ-387/13 - щодо сплати протягом 2016 - 2019 років земельного податку посадовими особами Шевченківської сільської ради Скадовського району;




19.11.2019 №19-11/2019 - щодо надання інформації по установі Новокаховський рибоводний завод частикових риб.
Відповіді на запити народних депутатів України надані вчасно та у повному обсязі.

7.4.2.
на звернення громадян та запитів на публічну інформацію

податкових сервісів

Забезпечено системний автоматизований контроль за своєчасністю і повнотою виконання доручень на 121 звернення громадян та 43 запита на публічну інформацію. 
Відповіді на звернення громадян та запити на публічну інформацію надані вчасно та у повному обсязі

7.5.
Здійснення оцінки рівня виконавської дисципліни в ГУ ДПС 
Управління:

Протягом 
півріччя
Порівняльний аналіз стану виконавської дисципліни проводився у розрізі груп кореспондентів, структурних підрозділів та відокремлених управлінь. За результатами якого підготовлені доповідні записки від:



забезпечення роботи;


податкових сервісів

09.07.2019 №8/21-22-01-01-27, 08.08.2019 №9/21-22-01-01-27, 09.09.2019 №1/21-22-01-01-27, 09.10.2019 №2/21-22-01-24, 08.11.2019 №3/21-22-01-24, 06.12.2019 №6/21-22-01-24;

09.07.2019 №136/21-22-02-03-04, 09.08.2019 №181/21-22-02-03-04, 03.09.2019 №13/21-22-02-03-04, 07.10.2019 №47/21-22-02-03-04, 07.11.2019 №69/21-22-02-03-04, 05.12.2019 №101/21-22-02-03-04

7.6.
Здійснення перевірок з окремих питань за дорученням начальника              ГУ ДПС
Управління забезпечення роботи

Протягом 
півріччя
На виконання розпорядження Головного управління                      від 22.08.2019 №210-р "Про проведення перевірки" проведена перевірка фактів, викладених у доповідній записці управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури                  від 21.08.2019 №160/21-22-03-09. За результатами складено акт від 02.09.2019 №11/21-22-01-02-06, начальнику Головного управління надана доповідна записка від 18.09.2019 №100/21-22-01-02-06.
На виконання доручень начальника Головного управління:
від 09.07.2019 №26/21-22-01-01-10 проведено тематичну перевірку з питань з’ясування обставин, які призвели до невиконання вимог наказу ДФС від 12.02.2019 №102                     "Про організацію добору абітурієнтів на факультет податкової міліції у 2019 році". За результатами складено акт                            від 12.07.2019 №7/21-22-01-02-06, начальнику Головного управління надана доповідна записка від 12.07.2019 №81/21-22-01-02-06;

09.07.2019 №27/21-22-01-01-10 проведено перевірку щодо правомірності внесення інформації до ІКП ІТС "Податковий блок" по платнику податків. За результатами складено акт                 від 19.07.2019 №8/21-22-01-02-06, начальнику Головного управління надана доповідна записка від 19.07.2019       №89/21-22-01-02-06;
26.07.2019 №28/21-22-01-01-10 проведено перевірку щодо якості оформлення запитів про надання податкової інформації згідно з вимогами статті 73 Податкового кодексу України.               За результатами складено акт від 19.08.2019 №9/21-22-01-02-06, начальнику Головного управління надана доповідна записка від 22.08.2019 №95/21-22-01-02-06;
31.07.2019 №31/21-22-01-01-10 проведено перевірку щодо представництва інтересів у судах при супроводженні судових спорів за результатами проведених перевірок з 01.07.2018 по завершений звітний період. За результатами складено акт       від 22.08.2019 №10/21-22-01-02-06, начальнику Головного управління надана доповідна записка від 28.08.2019              №97/21-22-01-02-06;
30.09.2019 №2/21-22-01-01-10 проведено перевірку з окремих питань щодо організації роботи по стягненню заборгованості з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. За результатами перевірки складено акт від 31.10.2019 №1/21-22-01-02-06, в.о. начальника Головного управління надана доповідна записка від 07.11.2019 №11/21-22-01-02-06;
31.10.2019 №4/21-22-01-01-10 проведено перевірку з окремих питань щодо організації роботи по адмініструванню єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування по фізичних особах - підприємцях та застосуванню штрафних санкцій за несвоєчасну сплату за період з 01.01.2019 по завершений звітний період.                   За результатами перевірки складено акт від 05.12.2019 №2/21-22-01-02-06, в.о. начальника Головного управління надана доповідна записка від 10.12.2019 №21/21-22-01-02-06

7.7.
Забезпечення моніторингу за виконанням структурними підрозділами ГУ ДПС плану заходів по усуненню недоліків та порушень за результатами перевірок 

Управління забезпечення роботи

Протягом 
півріччя
Здійснено моніторинг стану виконання заходів по усуненню недоліків та порушень стосовно виконання:

п. 2 доручення в.о. Голови ДФС від 22.10.2018 №87/99-99-01-25д про усунення недоліків та порушень, встановлених та відображених в акті перевірки ДФС від 23.08.2018 №899/99-99-06-01-02-20. Інформацію про виконання направлено до ДФС листами від 12.07.2019 №4541/8/21-22-01-02-08, 26.09.2019 №5682/8/21-22-01-02-08;

п.п. 1.1.1, 1.1.5, п. 1 доповідної записки Департаменту внутрішнього аудиту від 05.07.2019 №1174/99-99-06-05-02-20 щодо усунення недоліків за результатами внутрішнього аудиту діяльності ГУ ДФС (аудиторський звіт від 27.06.2019). Інформацію про виконання направлено до ДПС листами від 30.07.2019 №4836/8/21-22-01-02-08, 29.08.2019 №5497/8/21-22-01-02-08, 27.09.2019 №5690/8/21-22-01-02-08;
зняття з обліку фізичних осіб-платників податків, які отримували доходи від провадження підприємницької діяльності. За результатами моніторингу в.о. начальника Головного управління надана доповідна записка від 25.10.2019 №7/21-22-01-02-06

7.8.
Приймання, реєстрація, обробка, постановка на автоматизований контроль завдань у системі електронного документообігу вхідної кореспонденції та приймання, реєстрація, обробка вихідної кореспонденції
Управління забезпечення роботи

Протягом півріччя
Згідно з даними журналів ІС "Управління документами" протягом кварталу:
прийнято, оброблено та зареєстровано 49155 документів вхідної кореспонденції;
на автоматизований контроль поставлено 3908 завдань вхідної кореспонденції;
прийнято, оброблено та зареєстровано 2639 документів вихідної кореспонденції


Розділ 8. Організація правової роботи
8.1.
Забезпечення представництва інтересів ДПС та ГУ ДПС у судах, інших органах державної влади, в установах, організаціях та на підприємствах усіх форм власності при вирішенні спорів та розгляді питань правового характеру

Управління правового забезпечення
Протягом 
півріччя
Протягом півріччя судами розглянуто 235 справ усіх категорій на суму 339,9 млн.грн., з них вирішено на користь               ГУ ДПС 128 справ на суму 162,6 млн.гривень.
Забезпечено представництво інтересів ДПС та ГУ ДПС у судах по 80 справах про скасування рішення та зобов’язання здійснити реєстрацію податкових накладних
8.2.
Узагальнення та аналіз результатів позовної роботи за участі ГУ ДПС. Моніторинг відповідної інформації про стан розгляду справ у судах

Управління правового забезпечення
Протягом 
півріччя
За позовами ГУ ДПС у судах розглянуто 48 справ на суму 127,7 млн.грн., з яких 47 справ вирішено на користь ГУ ДПС

8.3.
Надання правової оцінки матеріалам перевірок суб’єктів господарювання з урахуванням судової перспективи

Управління правового забезпечення
Протягом 
півріччя
За результатами проведеної правової оцінки матеріалів перевірок суб’єктів господарювання:
надано 16 висновків до проектів актів планових перевірок та 79 висновків до проектів актів позапланових перевірок;
завізовано 318 актів фактичних перевірок, 389 актів камеральних перевірок, 2751 податкове повідомлення-рішення прийнятих за результатами проведення перевірок

8.4.
Підготовка та надання до ДПС, під час проведення процедури адміністративного оскарження, висновків та відповідних матеріалів

Управління правового забезпечення
Протягом 
півріччя
Протягом півріччя до ДПС надано 134 висновки та проекти рішень про результати розгляду скарг

Розділ 9. Організація роботи з персоналом. Запобігання та виявлення корупції
9.1.
Організація роботи конкурсної комісії і проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад державних службовців, вивчення та аналіз документів кандидатів на вакантні посади. 
Здійснення відповідно до Закону України "Про державну службу" комплектування структурних підрозділів ГУ ДПС керівними працівниками та спеціалістами відповідного фаху і кваліфікації

Управління кадрового забезпечення та розвитку персоналу

Протягом 
півріччя
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України                   від 19 червня 2019 року №537 "Про утворення територіальних органів Державної податкової служби", проведено комплекс заходів по реорганізації Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі шляхом приєднання до Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.
Переведення працівників до нової структури здійснювалось шляхом звільнення з повною компенсацією накопичених відпусток та призначенням в порядку переведення для подальшої роботи в Головному управлінні ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.
У ГУ ДПС конкурси на зайняття вакантних посад державної служби категорії "Б" та "В" не проводились.
Підготовлено 636 наказів щодо призначення, переміщення і звільнення працівників ГУ ДПС

9.2.
Вжиття організаційних заходів щодо підвищення професійного рівня працівників ГУ ДПС (без відриву від роботи)

Управління кадрового забезпечення та розвитку персоналу
Протягом 
півріччя
У зв’язку з реорганізацією призупинено направлення працівників ГУ ДПС на курси підвищення кваліфікації (лист ДФС України від 29.07.2019 №24287/7/99-99-04-05-02-17).
3 працівниками ГУ ДПС організовано та проведено                           5 економічних навчань
9.3.
Здійснення заходів, направлених на реалізацію положень                      Законів України "Про очищення влади" та "Про запобігання корупції"
Управління кадрового забезпечення та розвитку персоналу;
відділ з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом 
півріччя
До органів, що проводять перевірку достовірності відомостей щодо незастосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України       "Про очищення влади" запити не направлялись.
Усі працівники ГУ ДПС ознайомлені з наказом ДПС                    від 02.09.2019 №52 "Про затвердження Правил етичної поведінки в органах Державної податкової служби" шляхом підписання заяв про ознайомлення, які долучено до особових справ
9.4.
Надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції
Протягом 
півріччя
З метою виявлення негативних процесів, що сприяють проявам корупції в ГУ ДПС, здійснювався аналіз соціально-економічних факторів, планувались відповідні заходи щодо усунення виявлених негативних чинників.
Із працівниками ГУ ДПС проведено економічне навчання з вивчення вимог Закону України від 14 жовтня 2014 року №1700-VІІ "Про запобігання корупції" (із змінами)

Розділ 10. Організація фінансової діяльності. Матеріально-технічний розвиток
10.1.
Складання фінансової звітності про виконання кошторису за бюджетними програмами та подання її до ДПС
Управління 
фінансово-бухгалтерського забезпечення
Протягом 
півріччя
ГУ ДПС листом від 08.10.2019 №744/8/21-22-13-01-20 до ДПС надіслано квартальну фінансову звітність за 9 місяців 2019 року 
10.2.
,0Ро
Розробка та надання на затвердження довідок про зміни до кошторису та плану асигнувань за бюджетними програмами на 2019 рік
Управління
фінансово-бухгалтерського забезпечення
Протягом 
півріччя
Кошторис витрат на 2019 рік затверджено Головою ДПС  29.08.2019.
До ДПС України було направлено 4 довідки про зміни до кошторису
10.3.

Проведення аналізу стану:
Управління
фінансово-бухгалтерського забезпечення
Протягом 
півріччя

10.3.1.

виконання кошторису та надання пропозицій щодо перерозподілу або збільшення кошторисних призначень;



Пропозиції щодо додаткових кошторисних призначень до ДПС не надавались, у зв’язку з тим, що асигнування були передані від ГУ ДФС, які затверджені 5 довідками ДПС

10.3.2.

надходження, використання коштів загального фонду та залишків невикористаних асигнувань




Фінансування отримане відповідно до наданих 4 заявок на  відкриття асигнувань за бюджетними програмами 

10.4.
Проведення річної інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків, орендованих матеріальних цінностей тощо

Управління 
фінансово-бухгалтерського забезпечення
Протягом 
півріччя
За результатами проведеної річної інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків, орендованих матеріальних цінностей тощо складено протокол інвентаризаційної комісії, який затверджено в. о. начальника ГУ ДПС - 25.11.2019

10.5.
Здійснення заходів щодо розвитку матеріально-технічної бази ГУ ДПС, поліпшення умов праці працівників, забезпечення й оснащення всіма видами інженерних комунікацій тощо

Управління
матеріально-технічного 
забезпечення 
Протягом 
півріччя
Виконання заходів щодо розвитку матеріально-технічної бази ГУ ДПС та поліпшення умов праці працівників, проводилось в межах кошторисних призначень.
Проведено косметичний ремонт третього поверху адмінбудинку
10.6.
Розробка та забезпечення затвердження заходів щодо охорони праці, цивільного захисту та пожежної безпеки

Управління 
матеріально-технічного 
забезпечення 
Протягом 
півріччя
Видано наказ від 01.10.2019 №187 "Про забезпечення охорони адміністративних приміщень Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі".
ГУ ДПС листом від 09.10.2019 №3909/9/21-22-12-07 надано ГУ ДСНС України у Херсонській області графік проведення спеціальних об’єктових навчань, спеціальних об’єктових тренувань та протипожежних тренувань цивільного захисту на 2020 рік.
На виконання факсограми виконавчого комітету Суворовської районної у м. Херсон ради надано інформацію про основні показники стану цивільного захисту                         (форма 1/З/ПЦЗ) та інформацію про основні показники щодо радіаційного та хімічного захисту (форма З/5/РХЗ) станом на 01.01.2020

10.7.
Забезпечення здійснення в установленому порядку закупівель товарів та послуг із застосуванням системи електронних закупівель ProZorro

Управління 
матеріально-технічного 
забезпечення 
Протягом 
півріччя
Проведено закупівлю:
09.07.2019 - послуг із заправки та відновлення картриджів принтерів;
08.10.2019 - картриджів, тонерів та витратних матеріалів принтерів

Розділ 11. Інформаційно-технічне забезпечення діяльності та технічне супроводження електронних сервісів.
Забезпечення охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
11.1.
Забезпечення підтримки інформаційних систем ГУ ДПС в актуальному стані, зокрема, серверного, комп’ютерного обладнання та автоматизованих робочих місць, а також супроводження програмного забезпечення автоматизованих інформаційних систем 

Управління інформаційних технологій;
відокремлені управління
Протягом 
півріччя
Протягом півріччя забезпечено:
супроводження функціонування серверного обладнання та допоміжних засобів у серверному приміщенні;
проведення робіт із встановлення (переустановлення), налагодження комп’ютерної техніки та програм, системного програмного забезпечення серверного обладнання;
налагодження роботи автоматизованих робочих місць з інформаційними ресурсами загального користування;
завантаження 619 довідників до регіональної бази даних; 
щоденне завантаження інформації з центрального серверу та забезпечення обміну інформацією з серверами органів ДПС;
організацію доступу до ІС центрального рівня, адміністрування користувачів

11.2.
Забезпечення функціонування та супроводження активного мережевого обладнання та обладнання ІР-телефонії локальної та корпоративної мережі, інформаційно-телекомунікаційних систем та активного мережевого обладнання вузла доступу до мережі Інтернет ДПС

Управління інформаційних технологій;
відокремлені управління
Протягом 
півріччя
Забезпечено функціонування та супроводження активного мережевого обладнання та обладнання ІР-телефонії локальної та корпоративної мережі, інформаційно-телекомунікаційних систем та активного мережевого обладнання вузла доступу до мережі Інтернет ДПС

11.3.
Забезпечення функціонування інформаційних систем ГУ ДПС:
підтримка в актуальному стані та вирішення проблемних питань при роботі користувачів з програмним забезпеченням по формуванню і виконанню кошторисів доходів та видатків;
формуванню і збору консолідованої звітності

Управління інформаційних технологій
Протягом 
півріччя
Протягом півріччя встановлено 14 версій програмного забезпечення
11.4.

Здійснення заходів щодо належного функціонування комплексної системи захисту інформації в ГУ ДПС
Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації

Протягом 
півріччя
З метою належного функціонування комплексної системи захисту інформації в ГУ ДПС проводилось оновлення сервіс-паків на АС класу 3 
11.5.
11.5.1.
Забезпечення:
антивірусного захисту інформаційних ресурсів в автоматизованій системі ГУ ДПС;

Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом 
півріччя

Щотижня з веб - серверу Центру антивірусного захисту інформації Держспецзв'язку України завантажувались антивірусні бази для локального їх оновлення на АС класу 1 та 3

11.5.2.

охорони державної таємниці у діяльності ГУ ДПС



ГУ ДПС листом від 07.11.2019 № 1/8/21-22-19-02/ДСК до ДПС направлено матеріали для розгляду питання про надання допуску до державної таємниці за формою №2,                                 в.о. начальника ГУ ДПС 



В. о. начальника Головного управління
ДПС у Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі								           	Галина ТАНАНЬ


