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вул. М. Коцюбинського, буд. 7, 
м. Київ-601, 01601 
(надсилається листом з повідомленням про вручення) 

Щодо розгляду рішення 

Шановний Романе Миколайовичу! 

Відповідно до ст. 36 Закону України від 2 липня 2015 року №576-VIII 
"Про Рахункову палату" Міжрегіональним головним управлінням ДФС ~~ 
Центральним офісом з обслуговування великих платників (далі - Центральний 
офіс) розглянуто рішення Рахункової палати від 13.10.2015 №6-5 в частині 
планування та дієвості контролю за повнотою нарахування і своєчасністю 
сплати податкових надходжень до державного бюджету, яке надійшло листом 
від 20.11.2015 № 16-2285 (вх. від 26.11.2015). 

З метою поліпшення роботи структурних підрозділів Центрального офісу 
та підпорядкованих спеціалізованих державних податкових інспекцій, усунення 
виявлених недоліків у роботі та недопущення їх у подальшому видано наказ від 
17.09.2015 № 793 "Про результати перевірки" (далі - Наказ № 793). 

Відповідно до Наказу № 793 звернуто увагу першого заступника 
начальника Малого В.М. заступників начальника Центрального офісу 
Карабаської О.Л., Короткової І.М., керівників спеціалізованих державних 
податкових інспекцій з обслуговування великих платників на виявлені 
перевіркою недоліки в організації роботи та забезпечити їх недопущення у 
подальшому. 

№704/06 від 24.12.2015



державних податкових інспекцій з обслуговування великих платників 
доручено забезпечити: 

- безумовне виконання затверджених індикативних показників у розрізі 
податків та зборів, а також за основними напрямами роботи, у тому числі за 
рахунок ефективного відпрацювання усіх наявних резервів; 

- дієвий контроль за дотриманням платниками вимог Податкового 
кодексу України з метою належного адміністрування податків, зборів та інших 
платежів; 

- постійний контроль за використанням податкових пільг платниками 
податків; 

- своєчасність та у повному обсязі надходжень узгоджених грошових 
зобов'язань з метою недопущення новоствореного податкового боргу; 

- при плануванні надходжень платежів дотримуватись вимог наказу ДФС 
України від 11.11.2014 №262 "Про організацію діяльності Державної 
фіскальної служби України із прогнозування та забезпечення надходжень до 
бюджету", наказу Центрального офісу від 11.12.2014 №37 "Про організацію 
діяльності Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу 
з обслуговування великих платників із прогнозування та забезпечення 
надходжень платежів". 

Також, видано наказ від 21.12.2015 № 1091 "Про внесення змін до наказу 
МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП від 17.09.2015 №793", яким 
затверджені відповідні заходи з усунення виявлених порушень і недоліків, 
підвищення рівня ефективності роботи структурних підрозділів із забезпечення 
збільшення надходжень до державного бюджету податкових надходжень, у 
тому числі за результатами проведених перевірок платників податків. 

З повагою 

Начальник Є.Є. Бамбізов 

Грипас 454-09-92 




