
НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ
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№ ____________    «03» червня 2020 р.

                                                                          Голові Державної податкової 
служби України

        Любченку О.М.

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
в порядку статті 16 Закону України 

“Про статус народного депутата України” 

Щодо надання інформації про зміни до 
алгоритму роботи «СМКОР» 
(системи моніторингу критеріїв оцінки ризиків)

Шановний Олексію Миколайовичу!

Я, Кива Ілля Володимирович, є членом Комітету Верховної Ради 
України з питань правоохоронної діяльності. 

Мені, як народному депутату України, під час здійснення мною 
депутатських повноважень стало відомо, що без належних на те правових 
підстав було здійснено програмне доопрацювання відповідних ІТС  в 
частині моніторингу податкових накладних/розрахунків коригувань 
критеріям оцінки ступеня ризиків, зміни алгоритмів показників, визначених 
у Постанові КМ України  від 11 грудня 2019 р. № 1165 «Про затвердження 
порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку 
коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».

Звертаю увагу, що зміни, які стосуються прав платників податків 
повинні визначатися в законодавчих та інших нормативно-правових актах і, 
відповідно до чинного законодавства, підлягають оприлюдненню і 
попередньому громадському обговоренню.

Оскільки відповідні зміни не були належним чином внесені до 
відповідних нормативно-правових актів, права платників податків були 
суттєво порушені.
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Беручи до уваги наведене вище, та той факт, що протиправні дії 
посадових осіб ДПС України можуть містити ознаки кримінальних 
правопорушень, які мають бути розслідувані правоохоронним органами у 
встановленому законом порядку, а винні особи притягнуті до 
відповідальності, керуючись ст. 16 Закону України "Про статус народного 
депутата України", - 

ПРОШУ:
1. Прийняти це звернення до свого розгляду.
2. Надати пояснення директора департаменту податкових сервісів 

ДПС України щодо внесення змін за період з 18.05.2020 року по 02.06.2020 
року до ІС податковий блок, СЕА ПДВ (системи електронного 
адміністрування податку на додану вартість, СЕАРП (системи електронного 
адміністрування реалізації пального), ЄРПН (єдиного реєстру податкових 
накладних) інших ІТС в частині моніторингу податкових 
накладних/розрахунків коригувань критеріям оцінки ступеня ризиків.

3. Надати інформацію щодо виконання технічного завдання, 
направленого службовою запискою №2868/99-00-06-05-03-08 від 21.05.2020 
року, на внесення змін та програмне доопрацювання відповідних ІТС  в 
частині моніторингу податкових накладних/розрахунків коригувань 
критеріям оцінки ступеня ризиків, зміни алгоритмів показників, визначених 
у Постанові Кабінету Міністрів України  від 11 грудня 2019 р. № 1165 «Про 
затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової 
накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових 
накладних».

4. Надати належним чином засвідчену копію службової записки 
№2868/99-00-06-05-03-08 від 21.05.2020 року, якою направлено технічне 
завдання на внесення змін та програмне доопрацювання відповідних ІТС  в 
частині моніторингу податкових накладних/розрахунків коригувань 
критеріям оцінки ступеня ризиків, зміни алгоритмів показників, визначених 
у Постанові Кабінету Міністрів України  від 11 грудня 2019 р. № 1165 «Про 
затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової 
накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових 
накладних».

5. Надати інформацію у вигляді порівняльної таблиці щодо внесених  
змін у відповідні ІТС  в частині моніторингу податкових 
накладних/розрахунків коригувань критеріям оцінки ступеня ризиків, зміни 
алгоритмів показників, визначених у Постанові КМ України  від 11 грудня 
2019 р. № 1165 Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації 
податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі 
податкових накладних, внесених на підставі технічного завдання 
направленого службовою запискою №2868/99-00-06-05-03-08 від 21.05.2020 
року, у форматі було/стало.
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6. Надати інформацію щодо посадових осіб ДПС України та/або 
підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, які 
здійснювали виконання технічного завдання, направленого службовою 
запискою №2868/99-00-06-05-03-08 від 21.05.2020 року, на внесення змін та 
програмне доопрацювання відповідних ІТС  в частині моніторингу 
податкових накладних/розрахунків коригувань критеріям оцінки ступеня 
ризиків, зміни алгоритмів показників, визначених у Постанові КМ України  
від 11 грудня 2019 р. № 1165 Про затвердження порядків з питань зупинення 
реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі 
податкових накладних за період з 18.05.2020 року по 02.06.2020 року.

7. У разі внесення змін до відповідних ІТС  в частині моніторингу 
податкових накладних/розрахунків коригувань критеріям оцінки ступеня 
ризиків, зміни алгоритмів показників, визначених у Постанові КМ України  
від 11 грудня 2019 р. № 1165 Про затвердження порядків з питань зупинення 
реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі 
податкових накладних, на підставі технічного завдання, направленого 
службовою запискою №2868/99-00-06-05-03-08 від 21.05.2020 року, на 
внесення змін та програмне доопрацювання відповідних ІТС  в частині 
моніторингу податкових накладних/розрахунків коригувань критеріям 
оцінки ступеня ризиків, зміни алгоритмів показників, визначених у 
Постанові КМ України  від 11 грудня 2019 р. № 1165 Про затвердження 
порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку 
коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних надати належним 
чином затверджені копії документів (технічних заявок, технічних завдань, 
службових записок, доповідних, розпоряджень, наказів тощо), на підставі 
яких вносилися зміни до відповідних ІТС  в частині моніторингу податкових 
накладних/розрахунків коригувань критеріям оцінки ступеня ризиків, зміни 
алгоритмів показників, визначених у Постанові КМ України  від 11 грудня 
2019 р. № 1165 Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації 
податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі 
податкових накладних.

8. Надати інформацію щодо часу виконання (у форматі дата: 
дд.мм.рррр: час: гг.хх) технічного завдання, направленого службовою 
запискою №2868/99-00-06-05-03-08 від 21.05.2020 року, на внесення змін та 
програмне доопрацювання відповідних ІТС  в частині моніторингу 
податкових накладних/розрахунків коригувань критеріям оцінки ступеня 
ризиків, зміни алгоритмів показників, визначених у Постанові КМ України  
від 11 грудня 2019 р. № 1165 Про затвердження порядків з питань зупинення 
реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі 
податкових накладних.

9. Надати інформацію щодо підстав для виконання (з посиланнями на 
чинні нормативно-правові акти) технічного завдання, направленого 
службовою запискою №2868/99-00-06-05-03-08 від 21.05.2020 року, на 
внесення змін та програмне доопрацювання відповідних ІТС  в частині 
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моніторингу податкових накладних/розрахунків коригувань 
критеріям оцінки ступеня ризиків, зміни алгоритмів показників, визначених 
у Постанові КМ України  від 11 грудня 2019 р. № 1165 Про затвердження 
порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку 
коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

10. Надати інформацію та копії відповідних документів щодо 
здійснення економічного обґрунтування перед  виконанням технічного 
завдання, направленого службовою запискою №2868/99-00-06-05-03-08 від 
21.05.2020 року, на внесення змін та програмне доопрацювання відповідних 
ІТС  в частині моніторингу податкових накладних/розрахунків коригувань 
критеріям оцінки ступеня ризиків, зміни алгоритмів показників, визначених 
у Постанові КМ України  від 11 грудня 2019 р. № 1165 Про затвердження 
порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку 
коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

11. Надати інформацію про причини відсутності попереднього 
погодження з Кабінетом міністрів України, Міністерством фінансів України, 
Державною регуляторною службою України та відсутність громадських 
слухань та обговорень проекту на внесення змін до відповідних ІТС  в 
частині моніторингу податкових накладних/розрахунків коригувань 
критеріям оцінки ступеня ризиків на виконання технічного завдання, 
направленого службовою запискою №2868/99-00-06-05-03-08 від 21.05.2020 
року, на внесення змін та програмне доопрацювання відповідних ІТС  в 
частині моніторингу податкових накладних/розрахунків коригувань 
критеріям оцінки ступеня ризиків, зміни алгоритмів показників, визначених 
у Постанові КМ України  від 11 грудня 2019 р. № 1165 Про затвердження 
порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку 
коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

12. Повідомити мене про результати розгляду звернення у 
встановлений законодавством строк.

Додатково:
У випадку виявлення фактів, що свідчать про незаконне втручання до 

роботи програмного комплексу СМКОР, шляхом внесення змін до технічного 
регламенту програмного комплексу СМКОР, на підставі прийнятих, 
затверджених технічних задач, завдань тощо, мною, народним депутатом 
України, буде подана заява до відповідних правоохоронних органів України 
про вчинення посадовими особами ДПС України злочинів.

З повагою

Народний депутат України        І.В. КИВА 
СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
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