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Що таке Дія? 
Дія — це взаємодія "Держава і я”. 

Дія — це застосунок в якому усі потрібні документи в 

одному місці, у вашому смартфоні.  

Дія — Єдиний державний вебпортал електронних 

послуг, де можна отримати всі послуги онлайн: 

швидко, зручно та людяно.  
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ЯК ОТРИМАТИ ПОСЛУГИ  
 

 Зареєструйтеся чи авторизуйтеся в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за 
допомогою електронного підпису або BankID. 

Також ви можете створити Дія.Підпис у мобільному застосунку Дія за умови, якщо в Дії у 
вас є ІD-картка або закордонний паспорт.  

Дія перевірить ваші дані в реєстрах Державної податкової служби України. 
Якщо ви діючий ФОП на спрощеній системі оподаткування і не 
зареєстровані платником ПДВ — отримання податкових послуг буде 
доступним. 

 

 подання декларації платника єдиного податку 
Отримати послугу можуть: 
фізичні особи-підприємці — платники єдиного податку 
1-3 груп, які: 
- не мають найманих працівників; 
- не є платниками ПДВ; 
- не змінювали групу оподаткування з початку 2021 року; 
- не перебувають у процесі припинення 
підприємницької діяльності 

 довідка про доходи — відомості з Державного реєстру фізичних 
осіб про виплачені доходи та утримані з них податки 

 сплата податків — єдиний податок та ЄСВ 

 перегляд раніше поданих декларацій  
 перегляд даних про платника та стан його розрахунків з 

бюджетом 

 
ЯКІ ПОСЛУГИ МОЖНА ОТРИМАТИ 

НА ПОРТАЛІ «ДІЯ» ТА У МОБІЛЬНОМУ ЗАСТОСУНКУ «ДІЯ»  
 

КАБІНЕТ ГРОМАДЯНИНА 

 
МІЙ БІЗНЕС 

 
ВСЯ ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФОП 

 
МОЇ ПОДАТКИ 
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ПОСЛУГИ В «ДІЇ», ПОВ’ЯЗАНІ З 

ПОДАТКОВИМИ ПИТАННЯМИ 

У розділі «Сім’я» або у розділі «Життєві події та ситуації» -  
«У мене народилася дитина»:  
- єМалятко Тут можна зареєструвати народження дитини та отримати свідоцтво про народження дитини, а також 

замовити до 9 інших державних послуг, потрібних для новонародженої  дитини, зокрема,  реєстрація в Державному 
реєстрі фізичних осіб-платників податків (присвоєння дитині номеру платника податків) 

У розділі «Підприємництво» або у розділі «Створення бізнесу»:  
- автоматична реєстрація ФОП  Тут можна зареєструвати фізичну особу підприємцем, обрати загальну чи 

спрощену систему оподаткування. 
Реєстрація відбувається в автоматичному режимі без участі державного реєстратора. 

- закриття ФОП Тут можна надіслати онлайн-форму щодо закриття ФОП. Підписана заява автоматично надсилається 

до реєстратора, інформація про закриття надсилається до податкової служби. 

- внесення змін про ФОП Тут можна змінити інформацію про ФОП, що зберігається в Єдиному державному 

реєстрі. Зокрема, внести зміни до громадянства, видів економічної діяльності, контактної інформації фізичної особи-
підприємця. Звертаємо увагу, що внести зміни до номеру платника податків (паспортних даних), прізвища, ім'я, по 
батькові, місця проживання/місцезнаходження наразі доступно тільки офлайн. 

У розділі «Життєві події та ситуації»: 
- мені виповнилось 14 - як отримати паспорт та номер платника податків («Послуга ID-14») 
Отримання паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше особі у віці з 14 до 18 років з 
одночасною реєстрацією у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків. 
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«ГІД З ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ» – портал з 
інформацією про всі державні послуги 

https://guide.diia.gov.ua/ 



Гід з державних послуг (https://guide.diia.gov.ua/) — це інформаційний онлайн-портал про всі 
сервіси (адміністративні послуги), що надаються органами виконавчої влади та місцевого 
самоврядування. 
Сьогодні на сервісі доступна інформація про 1170 послуг — місце, строки, вартість, а також 
необхідні документи та спосіб оскарження їх результатів. Інформація постійно оновлюється. 
Послуги розподілено за 17 категоріями залежно від сфери діяльності та 36 життєвими подіями. 
На Гіді з державних послуг працює зворотний зв’язок. Якщо користувач не знайшов 
інформацію про послугу чи виявив помилку в наявній інформації, можна скористатись 
зворотним зв’язком — і послуга обов'язково з'явиться на сервісі.  
Найпопулярніші державні послуги в Україні: 
Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та 
громадських формувань; 
Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 
Державна реєстрація фізичної особи-підприємця; 
Реєстрація місця проживання; 
Реєстрація місця проживання дитини до 14 років; 
Реєстрація народження. 

«ГІД З ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ» – 
портал з інформацією про всі державні 

послуги 

https://guide.diia.gov.ua/


«ГІД З ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ» 



Адміністративні послуги на порталі  
«ГІД З ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ» 

Громадянство та 
міграція 
Паспортні послуги  
 ID-14 (Оформлення і видача 

паспорта громадянина України з 
безконтактним електронним 
носієм вперше особі у віці з 14 до 
18 років з одночасною 
реєстрацією у Державному 
реєстрі фізичних осіб - платників 
податків) 

 
 Внесення до паспорта відмітки 

про право здійснювати платежі за 
серією та номером паспорта 
(Внесення до паспорта 
громадянина України (у формі 
книжечки) відмітки про наявність 
права здійснювати будь-які 
платежі за серією та номером 
паспорта) 

 

Виробництво та  
обіг окремих видів 
продукції 
Пальне 
 Видача, анулювання, 

переоформлення ліцензій на 
виробництво, зберігання на 
роздрібну та оптову торгівлю 
пальним, видача дублікатів 
ліцензій 

Спирт та алкогольні 
напої 
 Видача, анулювання, 

переоформлення ліцензій на 
виробництво, на роздрібну та 
оптову торгівлю алкогольними 
напоями, видача дублікатів 
ліцензій 

Тютюнові вироби 
 Видача, анулювання, 

переоформлення ліцензій на 
виробництво, на роздрібну та 
оптову торгівлю тютюновими 
виробами, видача дублікатів 
ліцензій 

 

Фінанси та податки 
Податки 
 Надання довідок, витягів з реєстрів 
 Включення до реєстру 

неприбуткових установ та 
організацій 

 Реєстрація платників ПДВ та єдиного 
податку 

 Видача катки платника податків 

 
Фінансові послуги 
 Реєстрація РРО, КОРО, 

розрахункових книжок 
 Включення/виключення  моделі РРО 

до Державного реєстру РРО  
 Продовження строку первинної 

реєстрації моделі реєстратора 
розрахункових операцій 

 Розширення переліку версій 
внутрішнього програмного 
забезпечення моделі, включеної до 
Державного реєстру РРО  

 Видача довідки про відсутність 
заборгованості 
 

 
 
 

2 119 23 



«ГІД З ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ» 



«ГІД З ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ» 

Я хочу правильно 
сплачувати усі податки 



Адміністративні послуги на порталі  
«ГІД З ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ» 
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Адміністративні послуги на порталі  
«ГІД З ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ» 



Адміністративні послуги на порталі  
«ГІД З ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ» 

Отримання витягу з реєстру платників єдиного податку   



Адміністративні послуги на порталі  
«ГІД З ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ» 

Отримання витягу з реєстру платників єдиного податку   



17 травня цього року Мінцифри  запустило нову послугу - 
«Дія.Підпис». Це кваліфікований цифровий підпис, що дозволяє 
авторизуватися на різних порталах держпослуг. Платники 
отримують доступ до сервісу онлайн, підписуючи документи прямо 
у смартфоні. 
Тепер КЕП можна отримати у застосунку «Дія». Дуже швидко та  в 
user friendly інтерфейсі. Дві хвилини — і у вас готовий КЕП. 
Крім того, авторизація за допомогою КЕП «Дія» вже працює на 
порталі ДПС - з її допомогою можна зайти в кабінет платника.  
Для цього потрібно відсканувати через додаток QR-код. 
 
Як оформити «Дія.Підпис»  
«Дія.Підпис» вже можна оформити через застосунок «Дія» версії 
3.0.1. Якщо ще не встановлена така версія оновіть її через App Store 
або Google Play. Ввійдіть у застосунок «Дія», авторизуйтесь через 
BankID або іншим способом. Після чого виберіть пункт «Дія.Підпис». 
У вікні, що з’явиться, натисніть кнопку «Створити». 



Дякую за увагу) 


