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ЄВГЕН ОЛЕЙНІКОВ: ВСЕ ЗАЛЕЖНЕ ВІД ДПС 
ДЛЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦИВІЛІЗОВАНОГО 

РИНКУ ЗЕМЛІ БУДЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНО 
Запровадження цивілізованого ринку землі – це 

детінізація операцій та суспільних відносин у цій 
сфері, –  наголосив в.о. Голови ДПС Євген Олейніков 
під час пресконференції, приуроченої до старту ринку 
землі. 

За його словами, в Україні ринок землі існував і 
раніше, але неофіційно. Операції з продажу/купівлі 
землі, здачі в оренду чи заставу здійснювались в 
«тіні», податки не сплачувались. Суспільство не 
отримувало своєї справедливої частки від 
використання його власності, яка складала щороку 
мільярди гривень. 

Для держави є неприпустимим існування 
«тіньового сектору» у будь-якій сфері економіки, тому 
прийняття законодавчих рішень, які сприяють 
детінізація операцій на ринку землі – це важливий, 
виважений та необхідний крок. 

«У зв’язку зі стартом ринку землі ДПС через свою 
систему центрів обслуговування платників та за 
допомогою всіх наявних ресурсів готова забезпечити 
якісне консультування кожного громадянина, в якого 
виникатимуть питання щодо оподаткування операцій з 
землею», ¬– запевнив Євген Олейніков. 

Він також зазначив, що разом з функцією 
обслуговування платників податків ДПС має ще й 
контрольну – для тих, хто не бажає вносити свою 
справедливу частку суспільству на спільні потреби. 

Тому взаємодія ДПС, Мінагрополітики, 
Держгеокадастра та правоохоронних органів здобуває 
нової якості, яка стане підґрунтям для того, щоб поза 
увагою не залишалась жодна операція з землею. 
Адже земельний податок – це податок для бюджету 
місцевих громад. 

«Легальний ринок землі – це можливість 
сплачуючи податки, бути чесними не тільки з самими 
собою, а й перед своїми сусідами, лікарями, 
вчителями – своїми співвітчизниками», - наголосив 
Євген Олейніков.. 

 
 
 
 

 

ПОДАТКІВЕЦЬ – ЦЕ ЗВУЧИТЬ ГОРДО: У ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННЯ ДПС У 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПРОЙШЛО СВЯТКУВАННЯ ДНІ ПОДАТКІВЦЯ УКРАЇНИ 

  
     Провідна роль податкової служби має велике 
значення для нашої держави. Завдяки значному внеску 
ДПС у наповненні бюджетів усіх рівнів зберігається 
економічна стабільність в країні. 

Свідченням вагомості та значимості податкових 
органів у становленні та зміцненні нашої держави 
стало затвердження на загальнодержавному рівні 
професійного свята – Дня податківця України, яке 
відзначається 02 липня. 

 Напередодні цього свята, 01 липня 2021 року у 
приміщенні Головного управління ДПС у 
Дніпропетровській області пройшли урочисті збори з 
нагоди святкування 30-ої річниці податкової служби 

України. 
У святкових заходах прийняли участь начальник Головного управління ДПС у Дніпропетровській області 

Ганна Чуб, в.о. заступника начальника ГУ ДПС Валерій Леонов, керівники структурних підрозділів ГУ ДПС, 
ветерани податкової служби та почесні гості: заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації    
Ольга Горб, заступник Дніпровського міського голови Володимир Міллер, секретар Криворізької міської ради 
Олександр Котляр, перший заступник Нікопольського міського голови Тетяна Обиденна,  радник голови 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації, депутат Дніпропетровської обласної ради           
Станіслав Молоков, радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ігор Ломако, директор 
Територіального відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» в 
Дніпропетровській області Вікторія Захарова, голова Дніпропетровської обласної організації Всеукраїнської 
професійної спілки працівників органів державної податкової служби Валерій Філатов. 
      До професійного свята фахівцями ГУ ДПС приурочено відкриття нової експозиційної локації – музею 
податкової служби Дніпропетровської області. В музеї представлені експонати, пов’язані з історією податкової 
служби. 

Податківці і гості ознайомились з експонатами та сучасними досягненнями ГУ ДПС, і занурились у спогади, 
відновивши у пам’яті сторінки минулих славних днів діяльності служби. 
      Музей оснащений сучасною технікою, яка дозволяє демонструвати фото- і відеоматеріали. До уваги 
запрошених продемонстровано фільм, присвячений становленню та розвитку податкової служби області. 
Після невеликої історичної подорожі, розпочалось урочисте засідання, присвячене Дню податківця України. 
У вітальному слові начальник ГУ ДПС Ганна Чуб поздоровила усіх з  професійним святом. 
      Вона зазначила, що у минулому році Указом 
Президента України відновлено і офіційно визначено      
02 липня Днем податківця України. 

«І це дійсно визнання важливості нашої Служби і 
відзначення ролі кожного працівника у реалізації 
державної податкової політики. 

Створення Державної податкової служби України 
забезпечило роботу ефективної системи адміністрування 
податків і зборів, розвиток якісних та зручних послуг 
платникам. 

Ми рухаємося вперед шляхом створення в Україні 
чіткої, зрозумілої для платників податкової системи, 
формування нового іміджу нашої служби», - зазначила 
начальник ГУ ДПС. 

Ганна Чуб зауважила, що сьогодні спостерігається стабільний розвиток економіки країни. Високі показники 
забезпечуються завдяки наполегливій роботі податкової служби. Податкова служба ефективно працює у 
напрямі наповнення державної казни, розвиває сервісні функції для платників податків, які сприяють розвитку 
бізнесу, та створює всі умови для підвищення добровільності сплати податків. 

Начальником ГУ ДПС відзначено важливу роль ветеранів, які стояли біля витоків створення служби та 
віддали їй частину життя і зараз діляться своїми напрацюваннями з молодим поколінням. 
      Також Ганна Чуб відмітила особливе значення Дніпропетровської обласної організації Всеукраїнської 
професійної спілки працівників органів державної податкової служби, яка діє виключно в інтересах колективу 
та надає матеріальну допомогу, здійснює виплати на лікування, оздоровлення та відпочинок, організовує 
медичні обстеження працівників. 

До урочистих вітань долучились і гості святкового заходу. 
За співпрацю та виконання своїх обов’язків на високому рівні працівники ГУ ДПС отримали нагороди, 

подяки та грамоти від Державної податкової служби України, заступника голови Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації Ольги Горб, першого заступника Нікопольського міського голови Обиденної Тетяни, 
Голови Дніпропетровської обласної організації Всеукраїнської професійної спілки працівників органів 
державної податкової служби Валерія Філатова, Секретаря Криворізької міської ради Олександра Котляра. 
 

 

 
  



 

АКТУАЛЬНО ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ 
 

ПОДАТКІВЦІ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ СПІЛЬНО З ПРЕДСТАВНИКАМИ 
ДЕРЖПРАЦІ ПРОВЕЛИ ЗАСІДАННЯ «КРУГЛОГО СТОЛУ» ЩОДО ЛЕГАЛІЗАЦІЇ 

ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 
 

На виконання завдання 
Державної податкової служби 
України щодо спільних дій 
органів ДПС та Державної 
служби України з питань праці 
(далі - Держпраці) по зменшенню 
рівня незадекларованої праці та 
напрацювання шляхів їх 
реалізації, 12 липня 2021 року за 
організацією Головного 
управління ДПС у 
Дніпропетровській області 
спільно з Головним управлінням 
Держпраці у Дніпропетровській 
області (далі - ГУ Держпраці) 

проведено засідання «круглого столу». 
     У засіданні прийняли участь в. о. начальника Головного управління ДПС у 
Дніпропетровській області (ГУ ДПС) Мазур Ольга; начальник управління податкового 
адміністрування фізичних осіб ГУ ДПС Самсоненко Євгенія; начальник управління 
електронних сервісів ГУ ДПС Свірська Алла; заступник начальника управління – 
начальник відділу перевірок у сфері матеріального виробництва управління податкового 
аудиту ГУ ДПС Мяч Оксана; начальник відділу фактичних перевірок управління 
податкового аудиту ГУ ДПС Аратюнова Світлана; перший заступник начальника               
ГУ Держпраці Осадчий Ігор; заступник начальника управління-начальник відділу з питань 
додержання законодавства про працю у Дніпровському регіоні                                             
ГУ Держпраці Біланинець Ірина; заступник начальника відділу з питань додержання 
законодавства про працю у Дніпровському регіоні ГУ Держпраці Драган Яна. 
     На заході обговорювались шляхи координації дій з питань запобігання використанню 
незадекларованої праці найманих працівників. 
     Ольга Мазур зазначила, що реалізація спільних заходів, спрямованих на стимулювання 
роботодавців та працівників до переходу від неоформлених до задекларованих трудових 
відносин об’єднала зусилля Держпраці та ДПС. В свою чергу, це дало можливість 
оперативно виявляти та забезпечувати інспектування роботодавців, які мають найвищий 
ризик використання незадекларованої праці. 

  На засіданні «круглого столу» визначено напрями діяльності обох служб щодо 
працевлаштування найманих працівників в правовому полі України. 

ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ МІЖВІДОМЧОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ РОБОЧОЇ ГРУПИ: 
ПІД ПРИЦІЛОМ ПАЛЬНЕ 

      За організацією Дніпропетровської обласної державної адміністрації (далі – ОДА) 
відбулось чергове засідання міжвідомчої регіональної робочої групи щодо боротьби із 
нелегальним обігом і роздрібною торгівлею пальним на території Дніпропетровської 
області. 
      У засіданні взяли участь в. о. заступника начальника Головного управління ДПС у 
Дніпропетровській (далі – ГУ ДПС) області Леонов Валерій, начальник управління 
контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС Дегтярьов Денис та представники різних 
державних органів і ОДА. 
      На заході розглядались проблемні питання, пов’язані із дотриманням суб’єктами 
господарювання законодавства України під час здійснення ними операцій по реалізації 
пального. 
      Активізація діяльності робочих груп відбувається з метою забезпечення діяльності 
ринка пального Дніпропетровщини без порушень законодавства України. 
      Учасники заходу визначили спільні шляхи вирішення питань у напрямку боротьби з 
нелегальним ринком реалізації пального Дніпропетровського регіону. 

 

МОЛОДЬ – ПРІОРИТЕТ: В УНІВЕРСИТЕТІ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ 
ЗА УЧАСТІ ПОДАТКІВЦІВ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ ВІДБУЛОСЬ СВЯТКОВЕ 

ВРУЧЕННЯ ДИПЛОМІВ БАКАЛАВРА  
     У кожній людині ще з самого 
народження закладено потенціал. Головне 
питання – як цей потенціал розкрити. Тож, 
які ми створюємо умови для того, щоб 
молоді люди могли самостійно 
реалізовувати свої здібності у 
професійному зростанні, залежить 
майбутнє як конкретної особистості, так і 
суспільства в цілому. 
     Одним із важливих напрямків роботи 
податкової служби Дніпропетровщини є 
робота з молоддю, якій приділяється 
особлива увага. 
     Так, 09 липня 2021 року, в Університеті 

митної справи та фінансів (далі – УМСФ) відбулося святкове вручення дипломів 
випускникам бакалавріату факультету економіки, бізнесу та міжнародних відносин УМСФ. 
      Від Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (далі – ГУ ДПС) присутні 
в.о. заступника начальника ГУ ДПС Леонов Валерій та начальник управління 
інформаційної взаємодії ГУ ДПС Осипова Манушак.  
      В. о. заступника начальника ГУ ДПС привітав присутніх з минулим державним святом – 
Днем Конституції України! Він зазначив, що свято було засноване в знак великої поваги до 
Основного Закону держави. Конституція  увійшла у суспільне життя як головний оберіг 
державності і демократії, гарант незалежності і соборності України.  Її найвища юридична 
сила, верховенство права, політична, економічна багатоманітність – це фундаментальні 
засади, на яких ґрунтується сьогодення і вибудовується майбутнє українського народу.  
Леонов Валерій побажав всім, хто отримав дипломи, знайти улюблену справу у житті та 
ніколи не сумніватися в своїх силах, сміливо йти вперед, підкорювати нові вершини, не 
зупинятися на досягнутому. 
      «Бажаю Вам стати відмінним фахівцем не тільки в області своєї професії, але і в 
області успіху, благополуччя та процвітання. Нехай знання, за які отримано диплом, 
допомагають у професійному рості. Податкова служба відкрита для молоді – ми чекаємо 
молодих і амбітних фахівців! Долучайтеся до нашої потужної та дружньої команди!», - 
зазначив в.о. заступника начальника ГУ ДПС. 
      Крім того, Леонов Валерій від імені начальника Головного управління ДПС у 
Дніпропетровській області висловив щиру подяку керівництву Університету митної справи 
та фінансів за багаторічну плідну співпрацю.  
      Довгоочікувана подія вручення дипломів бакалавра принесла позитивні емоції, 
святковий настрій, радість і надію на світле майбутнє, до якого прагне кожний.   

 

ДЛЯ ПРОСТОТИ І ЗРУЧНОСТІ СПЛАТИ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ 
ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЄДИНИЙ РАХУНОК! 

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що з 
01.01.2021 набули чинності ст. 351 Податкового кодексу України (ПКУ) та 
постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 року № 321, якою 
затверджено Порядок функціонування єдиного рахунка (далі – Порядок). 

У зв’язку з цим, за бажанням платник податків може використовувати 
єдиний рахунок для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу 
з податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування (єдиний внесок) та інших платежів, контроль за 
справлянням яких покладено на ДПС, заборгованості з інших платежів. 
Для цього необхідно подати повідомлення про використання єдиного 
рахунку в електронній формі через Електронний кабінет. 

Відповідно до Порядку єдиний рахунок відкривається на ім’я           
ДПС України у Державній казначейській службі України (Казначействі). 
Єдиний рахунок для сплати податків, зборів та єдиного внеску 
відкривається, як небюджетний та віднесений до рахунків зі спеціальним 
режимом використання. 

Використання єдиного рахунку платником розпочинається з робочого 
дня, що настає за днем подання ним повідомлення про використання 
такого рахунку. У разі відмови платника від використання єдиного рахунку 
таке використання припиняється, починаючи з 01 січня наступного 
календарного року, на підставі повідомлення про відмову від використання 
єдиного рахунку. 

Сплатити через єдиний рахунок платник має можливість всі поточні 
платежі, податковий борг за такими платежами та недоїмку з єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, грошові 
зобов’язання, які визначено на підставі податкових повідомлень-рішень. 

Єдиний рахунок не може бути використаний для сплати грошових 
зобов’язань та/або податкового боргу з податку на додану вартість, 
акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового, а також для 
сплати частини чистого прибутку до бюджету державними та 
комунальними підприємствами та їх об’єднаннями. 

Звертаємо увагу, що з початком використання єдиного рахунку платник 
зобов’язаний здійснювати сплату вищезгаданих платежів, через єдиний 
рахунок. В іншому випадку такі кошти, сплачені на інші рахунки, 
вважаються помилково сплаченими грошовими зобов’язаннями. 

Для зарахування коштів на єдиний рахунок платник заповнює 
розрахунковий документ на переказ відповідно до вимог Порядку 
заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, 
зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного 
відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або 
надміру зарахованих коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів 
України від 24.07.2015 № 666 із змінами та доповненнями. 

Для формування реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого 
платника ДПС України керується нормами пунктів. 351.5, 351.7 ст. 351 ПКУ 
з урахуванням черговості сплати, визначеної п. 351.6 ст. 351, п. 89.7 ст. 89 
та п. 131.2 ст. 131 ПКУ. 

Реєстр платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі 
зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка є підставою для 
перерахування Казначейством платежів зазначеним у ньому отримувачам. 

Слід зазначити, що такий спосіб сплати податків і зборів є комфортним, 
оскільки скорочує платникам фінансові витрати і час на формування 
розрахункових документів. 

Щоб перейти на єдиний рахунок, необхідно здійснити три простих кроки. 
Перший – через Електронний кабінет подати «Повідомлення про 

використання єдиного рахунку» за формою J/F 1307001 (далі – 
Повідомлення). 

Другий – отримати квитанцію про включення до Реєстру платників, які 
використовують єдиний рахунок. 

Третій – надати до обслуговуючого банку розрахункові документи із 
зазначенням реквізитів єдиного рахунку на загальну суму без визначення 
одержувачів або з визначенням одержувачів. 

Платники, які не подали Повідомлення за формою J/F 1307001, 
продовжують сплачувати платежі безпосередньо на бюджетні/небюджетні 
рахунки. 

 

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ – ЗАХИСТ МАЙБУТНЬОГО 
КОЖНОГО ПРАЦЮЮЧОГО  

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що 
боротьба з «тіньовою» зайнятістю – один з головних напрямків роботи 
органів ДПС. 

Проведення постійного моніторингу за повнотою та своєчасністю 
виплати заробітної плати та правильним оформленням трудових відносин 
– серед пріоритетних завдань контролюючих органів. 

На сьогодні істотно зросли вимоги до належного оформлення найманих 
працівників, та підвищено ступінь відповідальності роботодавців.  

Передусім, це стосується штрафних санкцій за використання 
нелегальної праці, несплату податків та неподання звітності щодо 
робітників.  

Нелегальна трудова діяльність – це відповідальність перед законом не 
тільки роботодавця, а й працівника. За порушення трудового 
законодавства законом передбачено як адміністративну, так і кримінальну 
відповідальність.  

При цьому, для податкової служби найголовніше, щоб працівник був 
офіційно оформлений, соціально захищений, а з його заробітної плати 
сплачувались податки та збори.  

Оформлення трудових відносин у законодавчо встановленому порядку, 
офіційне отримання заробітної плати – це гарантоване право на 
відпочинок, забезпечення виплати заробітної плати в повному обсязі, 
державний захист від незаконного звільнення. 

Ми закликаємо працедавців не ігнорувати права найманих працівників 
на гарантований державою соціальний захист і офіційно укладати трудові 
договори з виплатою легальної заробітної плати. 

 
Ми в інтернет-просторі, приєднуйтесь! 
https://dp.tax.gov.ua/; 
https://www.facebook.com/tax.dnipropetrovsk/; 
https://www.youtube.com/channel/UCIxijADr1NbFo5dhZ3mQwVA 



 


