
  

 

Комітет Верховної Ради України 

з питань фінансів, податкової та  митної  політики 

Р І Ш Е Н Н Я 

«Про заслуховування результатів реформування Державної податкової 

служби України, Державної митної служби України та їх територіальних 

органів» 

 
 

Комітет  Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та 

митної політики на своєму засіданні від 7 квітня 2020 року розглянув 

пропозиції, підготовлені народними депутатами-членами Комітету за 

результатами робочої наради з питань реформування Державної податкової 

служби України, Державної митної служби України та їх територіальних 

органів, яка відбулась 13 березня 2020 року у Харківській обласній 

державній адміністрації під головуванням Голови Комітету Гетманцева Д.О. 

та за участі народних депутатів України.  

 

Враховуючи викладене, Комітет вирішив:  

1. Взяти до відома інформацію, оприлюднену на робочій нараді  

заступником Голови Державної податкової служби України Тітарчуком М.І. 

та заступником Голови Державної митної служби України Зелді Р.Д., 

начальником Слобожанської митниці ДМС Любченком М.С. про результати 

реформування Державної податкової служби України, Державної митної 

служби України,  у т.ч. на регіональному рівні. 

2. Рекомендувати Державній податковій службі України: 

забезпечити  щомісячне виконання показників доходів державного та 

місцевих бюджетів, в тому числі за рахунок ліквідації тіньових схем; 

до 15 квітня 2020 року вирішити питання щодо сертифікації 

територіальних органів Державної податкової служби України (питання 

державної таємниці);  

посилити роз’яснювальну роботу серед платників податків з питань 

застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій; 

вжити заходи щодо перевірки інформації про можливі порушення  

мережами КІСЕТ,  АТИКА та ТОВ «Бітоксід» законодавства України та, в 

разі наявності законодавчих підстав, провести перевірку.  

За наслідками проведеної роботи надати звіт Комітету до 30 квітня 

2020 р. 

3. Рекомендувати Міністерству фінансів України у разі необхідності 

внести зміни до підзаконних нормативно-правових актів:  



щодо автоматичного формування звітності про фактичні надходження 

доходів, податковий борг, суми надмірно сплачених грошових зобов’язань 

платників податків в розрізі об’єднаних територіальних громад; 

щодо вирішення питання належної організації взаємодії між органами 

місцевого самоврядування та податковими органами з метою ідентифікації 

платежів за помилково та/або надмірно сплаченими податками, зборами, 

зокрема за датою та номером платіжного доручення. 

4. Рекомендувати Кабінету Міністрів України: 

до прийняття рішення Верховною Радою України про створення 

єдиного органу підслідністю якого буде правопорушення у сфері економічної 

діяльності, розглянути можливість підпорядкувати податкову міліцію  

Державній податковій службі України та вирішити проблеми, які на сьогодні 

існують, в першу чергу з фінансуванням оплати праці працівників податкової 

міліції та матеріально-технічним забезпеченням підрозділів податкової 

міліції. 

5. Рекомендувати Державній фіскальній службі України: 

вжити заходи щодо перевірки інформації про можливі порушення  

спиртзаводом Мерефа та ТОВ «Бітоксід» законодавства  України; 

провести службове розслідування стосовно першого заступника 

начальника Головного управління ДФС у Харківській області, який здійснює 

координацію діяльності підрозділів податкової міліції, Янчука А.М.; 

За наслідками проведеної роботи надати звіт Комітету до 30 квітня 

2020 р. 

6. Звернутися до Голови Державної митної служби України 

Нефьодова М.Є. щодо скасування наказу про тимчасове покладання на 

Любченка М.С. виконання обов’язків начальника Слобожанської митниці 

ДМС, як такого, що не відповідає вимогам частини восьмої статті 31 Закону 

України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» в 

частині встановленого Законом строку тимчасового виконання обов’язків за 

вакантною посадою державної служби.  

Про прийняте рішення повідомити Комітет до 13 квітня поточного 

року. 

7. Голові Державної митної служби України Нефьодову М.Є. 

ініціювати відкриття дисциплінарного провадження щодо Любченка М.С. за 

період  перебування його на посаді виконувача обов’язків начальника 

Слобожанської митниці (у т.ч. з питань, оприлюднених на цій нараді).  

Про результати службового розслідування та вжиті за його 

наслідками заходи повідомити Комітет до 30 квітня поточного року. 

8. Голові Держмитслужби Нефьодову М.Є. до 13 квітня поточного 

року письмово поінформувати Комітет Верховної Ради України з питань 

фінансів, податкової та митної політики про стан усунення порушень та 

недоліків, висловлених народними депутатами України на робочій нараді, 

зокрема щодо невиконання митницями індикативних прогнозних показників 



надходжень митних платежів до Державного бюджету України, 

незадовільних показників роботи митних органів у напрямі  боротьби з 

контрабандою та порушенням митних правил, контролю за правильністю 

визначення митної вартості та класифікації товарів, невиконання у терміни,  

поставлені перед собою Державною митною службою України завдань, 

зазначених у Дорожній карті, непрозорого здійснення державних закупівель, 

надання формальних відписок на депутатські звернення та запити, в яких 

порушуються питання неналежної роботи митних органів, формального 

проведення конкурсів з кадрових питань із наперед відомими переможцями, 

покладення строку виконання обов’язків на строк більш ніж три місяці та 

ігнорування вимог Закону України «Про державну службу» з кадрових 

питань. 

9. Міністерству фінансів України, Міністерству внутрішніх справ 

України разом з Державною митною службою України, Державною 

прикордонною службою України опрацювати питання щодо удосконалення 

відомчих баз даних, з метою виключення можливого дублювання функцій 

при внесенні інформації у відомчі бази даних.  

Про прийняті рішення інформувати Комітет до 30 квітня поточного 

року. 

10. Міністерству фінансів України, Міністерству внутрішніх справ 

України, разом з Державною митною службою України, Державною 

прикордонною службою України, Міністерством інфраструктури України, 

Державним агентством автомобільних доріг України, іншими 

відповідальними органами, установами, організаціями опрацювати питання 

щодо забезпечення належного функціонування прикордонно-митної 

інфраструктури у пунктах пропуску через державний кордон України, 

дорожньої інфраструктури на підходах до пунктів пропуску через державний 

кордон України, приділивши особливу увагу міжнародним та міждержавним 

пунктам пропуску для автомобільного сполучення.  

Про прийняте рішення інформувати Комітет до 30 квітня поточного 

року.  

 

 

Голова Комітету                                                                Д.О. Гетманцев  


