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Результати роботи HR служби за лютий 2021 року

Укомплектованість посад станом на 28.02.2021

83%

17%

Укомплектовано

Вакантні посади
100% 

ШТАТНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ

Апарат ДПС Територіальні органи ДПС

91%

9%

Укомплектовано

Вакантні посади
100% 

ШТАТНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ

Укомплектованість посад

Укомплектованість посад апарату ДПС у лютому 
2021 року зросла на 4%  в порівнянні з січнем 

поточного року.

Укомплектованість посад територіальних органів  
ДПС у лютому 2021 року зросла на 7%  в порівнянні з 

січнем поточного року.
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Результати роботи HR служби за лютий 2021 року Професійний розвиток та навчання 

12

227

Українська школа 
урядування

Дипломатична 
академія України

Кількість осіб, які підвищили кваліфікацію

257

450

150

Кількість осіб, які пройшли  лекційні онлайн заняття 

На тему: «Сучасні підходи управління персоналом на основі 
компетенцій»

На тему: «Подання декларацій осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, як 
основний захід фінансового контролю"

На тему: «Запровадження управління проєктами розвитку ДПС»

Підписані Меморандуми:

10 лютого 2021 року між Державною податковою службою України та Львівським 
національним університетом імені Івана Франка;

26 лютого 2021 року між Державною податковою службою України та Національним 
технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського".
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Результати роботи HR служби за лютий 2021 року

Направлено до Міністерства фінансів України: 

звіти за результатами службової діяльності посадових осіб  Державної податкової служби України , які призначені на 
посади державної служби категорії «А» шляхом укладення контракту на період дії карантину, за січень 2021 року.

01 лютого 2021 року доведено завдання і ключові показники результативності, ефективності та
якості на лютий 2021 року начальникам 20 територіальних органів, призначених на посади шляхом
укладання контракту та період дії карантину.

Комунікація

Підготовлено та направлено до територіальних органів та структурних підрозділів апарату ДПС інформацію щодо:
- підвищення рівня володіння державною мовою у 2021 році у Центрі мовної підготовки Української школи урядування; 
- проведення тренінгу на тему: «Сучасні підходи управління персоналом на основі компетенцій»;
- роботи Порталу управління знаннями НАДС;
- національної онлайн-платформи з цифрової грамотності «Дія. Цифрова освіта»; 
- щодо підвищення кваліфікації у Харківському регіональному інституті державного управління при Президентові України.

Розроблено та підготовлено спільно з Управлінням з питань запобігання та виявлення корупції Інформаційну довідку для 
членів конкурсних комісій з проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» щодо порядку 
дій у разі виникнення конфлікту інтересів у зв’язку із входженням  до складу такої комісії, а також порядку повідомлення 
про його виникнення та врегулювання. 
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Результати роботи HR служби за лютий 2021 року

Проведення спеціальних перевірок

Направлено контролюючим органам (в т.ч. правоохоронним):

36 запитів стосовно перевірки відомостей щодо 4 осіб, які претендують на зайняття посад в апараті ДПС, що
передбачає зайняття відповідального вно або особливо відповідального становища, або посад з підвищеним
корупційним ризиком.

10 запитів стосовно 1 кандидата, який претендує на зайняття посади в територіальному органі, що передбачає
зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посад з підвищеним корупційним ризиком.

За звітний період через Єдиний портал вакансій державної служби оголошено добір:
на 43 вакантні посади категорії «В»;

на 44 вакантні посади державної служби категорії «Б»
(з них на 21 вакантні посади апарату ДПС та на 23 вакантні посади територіальних органів ДПС) .

Середня кількість осіб на одну вакантну посаду:
в апараті ДПС категорії «Б» складає 9, категорії «В» - 13;

в територіальних органах - 2.

Добір
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За успішну реалізацію пілотного проєкту «Дуальна освіта: нова форма підготовки кадрів для
органів ДПС» оголошено подяку 3 працівникам Головного управління ДПС у м. Києві.

З нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня опрацьовані Подання про заохочення державними
нагородами (Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України) та відомчими заохочувальними
відзнаками Міністерства фінансів України та Державної податкової служби України.

Відзначення працівників нагородами та подяками 

Мотивація
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Дякуємо за увагу!

Державна податкова служба України

post@tax.gov.ua

/TaxUkraine


