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ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ  

Громадської ради при Державній податковій службі України 

на 2020 рік* 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Строк 

виконання 
Відповідальні виконавці 

1 Засідання Громадської ради при ДПС України Щоквартально 

(з врахуванням 

загальнодержа

вних заходів 

щодо боротьби 

з СОVID -19) 

Голова Громадської ради 

2 Участь у  нарадах з представниками 

громадських рад при ЦОВВ та Головних 

управліннях ДПС України (у разі запрошення) 

протягом року Голова Громадської ради 

3 Участь в робочих зустрічах з керівництвом, 

нарадах та колегіях Державної податкової 

служби України (у разі запрошення) 

протягом року Голова Громадської ради, 

заступник Голови 

Громадської ради, голови 

Комітетів 

4 Опрацювання проєктів нормативно-правових 

актів, оприлюднених на офіційному веб-

порталі ДПС та надання пропозицій ДПС 

України 

постійно Голова Громадської ради, 

заступник Голови 

Громадської ради, голови 

Комітетів 

5 Участь у засіданнях Ради голів громадських 

рад при Кабінету Міністрів України (у разі 

запрошення) 

протягом року Голова Громадської ради 

6 Заслуховування звіту ДПС про виконання 

Антикорупційної програми ДПС України  

протягом року Члени Громадської ради 

7 Проведення засідань Комітетів та розгляд 

проблемних питань оподаткування із 

залученням посадових осіб ДПС України, 

незалежних експертів, представників бізнесу 

та громадськості 

Щоквартально 

(з врахуванням 

загальнодержа

вних заходів 

щодо боротьби 

з СОVID -19) 

голови Комітетів 

8 Моніторинг проблемних питань 

оподаткування та надання пропозицій до ДПС 

України з підготовки проєктів регуляторних 

актів у сфері оподаткування 

постійно голови Комітетів, 

представники ІГС, які 

входять до складу 

відповідного Комітету 

9 Надання пропозицій ДПС України щодо 

вирішення проблемних питань 

адміністрування податків та неподаткових 

платежів  

постійно голови Комітетів, 

представники ІГС, які 

входять до складу 

відповідного Комітету  

10 Підготовка пропозицій по внесенню змін до 

Податкового кодексу України та інших 

нормативних актів України 

протягом року голови Комітетів, 

представники ІГС, які 

входять до складу 

відповідного Комітету 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Строк 

виконання 
Відповідальні виконавці 

11 Аналіз проєктів нормативно-правових актів з 

питань податкового законодавства,  

проведення (за необхідності) громадської 

експертизи законопроектів та інших проектів 

нормативно-правових актів 

постійно голови Комітетів, 

представники ІГС, які 

входять до складу 

відповідного Комітету 

12 Співпраця з громадською радою при 

Міністерстві фінансів України в напрямку 

захисту прав платників податків 

постійно голови Комітетів, 

представники ІГС, які 

входять до складу 

відповідного Комітету 

15 Співпраця з громадськими радами при 

територіальних органах ДПС України щодо 

виявлення та узагальнення проблемних 

питань оподаткування, у т.ч. шляхом 

проведення відео-селекторів за участі 

представників ДПС 

постійно голови Комітетів, 

представники ІГС, які 

входять до складу 

відповідного Комітету 

16 Участь в інформаційних заходах, «круглих 

столах», форумах, конференціях та інших 

заходах з обговорення актуальних питань 

оподаткування 

протягом року 

(з врахуванням 

загальнодержа

вних заходів 

щодо боротьби 

з СОVID -19) 

голови Комітетів, 

представники ІГС, які 

входять до складу 

відповідного Комітету 

17 Участь в селекторних нарадах ДПС у разі 

залучення 

голови Комітетів,  

заступник голови 

Комітету 

18 Розгляд звернень від платників податків, 

інститутів громадянського суспільства щодо 

актуальних питань у сфері оподаткування в 

межах повноважень Громадської ради  

протягом року голови Комітетів, 

представники ІГС, які 

входять до складу 

відповідного Комітету 

19 Проведення аналітичної роботи з питань 

декларування та сплати податків і зборів на 

підставі даних ДПС України, функціонування 

СМКОР та СЕАРП, стану відшкодування 

ПДВ, боротьби з податковими 

правопорушеннями, тощо 

протягом року голови Комітетів, 

представники ІГС, які 

входять до складу 

відповідного Комітету 

20 Проведення засідань підкомітетів, робочих 

груп 

за потреби голови підкомітетів, 

робочих груп 

21 Інформування громадськості про роботу 

Громадської ради через офіційний веб-портал 

ДПС, ініціювання та участь у публічних та 

інформаційних заходах з актуальних питань 

оподаткування, співпраця із ЗМІ 

протягом року голови Комітетів, 

заступник голови 

Комітету 

 

*до Плану діяльності Громадської ради при Державній податковій службі України на 2020 рік за 

необхідністю можуть бути внесені зміни в робочому порядку 

 

Голова  

Громадської ради при ДПС України                                               Дмитро ОЛЕКСІЄНКО Д.В. Олексієнко 


