
Підсумки роботи Слов’янсько-Лиманського управління  

Головного управління ДФС у Донецькій області 

за січень-листопад 2018 року 

 

За одинадцять місяців 2018 року Слов’янсько-Лиманським управлінням Головного 

управління ДФС у Донецькій області мобілізовано до Зведеного бюджету України 

1562,2млн.грн. Зокрема, протягом січня-листопада 2018 року підприємства сплатили до 

загального фонду Державного бюджету 626,7млн. грн. Основними джерелами наповнення 
державного бюджету є податок на додану вартість, якого сплачено 229,9 млн. грн., 

податок на доходи фiзичних осiб – 226,1 млн.грн, військовий збір – 54,1 млн.грн. та ін.  

Платники за січень-листопад поточного року перерахували до місцевих бюджетів 
935,5млн. грн. податків, зборів, платежів. Основними джерелами наповнення місцевих 

бюджетів є податок на доходи фізичних осіб 667,4 млн.грн., плата за землю 87,6 млн. грн., 

єдиний податок 87,2 млн.грн. 

 

У січні-листопаді 2018 року Слов’янсько-Лиманським управлінням Головного 

управління ДФС у Донецькій області надано понад 27 тисяч адміністративних 

послуг 

 

Одним із завдань Слов’янсько-Лиманського управління Головного управління 
ДФС у Донецькій області є здійснення сервісного обслуговування платників податків. 

За 11 місяців поточного року Слов’янсько-Лиманським управлінням надано 27136 

адміністративних послуг. 
Найбільш запитуваними є: 
- послуги з видачі реєстраційного номера облікової картки платника - 11326 

послуг, також звертаються з метою отримати відмітку в паспорті громадянина України 

про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта – 115 

послуг; 
- реєстрація книг обліку розрахункових операцій – 1375 послуг; 
- видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про 

суми виплачених доходів та утриманих податків –7968 послуг; 
- реєстрація книг обліку доходів і витрат платникам єдиного податку - 1311 послуг; 
- реєстрація платників єдиного податку – 1132 послуги; 

- надання витягів з реєстру єдиного податку – 1790 послуг. 
 

Нагадуємо, що Центри обслуговування платників знаходяться за адресами: 

м.Слов’янськ, пл. Соборна , 3 та м. Лиман, вул. Пушкіна, 11а. 
 

 

Про реквізити бюджетних рахунків 

 

Слов’янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій 

області інформує. 
ДФС України на головній сторінці офіційного веб-порталу за посиланням 

http://sfs.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/360362.html повідомила наступне. 
У зв’язку із запровадженням Державною казначейською службою України   (далі – 

Казначейство) централізованої моделі виконання дохідної частини бюджетів з 02.07.2018 

рахунки для зарахування доходів до державного та місцевих бюджетів відкрито на балансі 
центрального апарату Казначейства (МФО 899998). 

Таким чином, починаючи з 02.07.2018, змінились реквізити бюджетних рахунків 
для сплати податків, зборів та митних платежів. 



Платникам податків для забезпечення повноти та своєчасності розрахунків з 
бюджетами при заповненні розрахункових документів на сплату податків, зборів та 
митних платежів необхідно зазначати реквізити нових бюджетних рахунків, відкритих з 
02.07.2018 на балансі центрального апарату Казначейства (МФО 899998). 

В той же час, згідно з інформацією Казначейства окремими платниками 

продовжують сплачуватися податки і збори, контроль за справлянням яких покладено на 
органи ДФС, на старі бюджетні рахунки, які були відкриті на балансі обласних апаратів 
Казначейства (з МФО, відмінним від МФО 899998). Такі кошти не зараховуються до 

бюджетів, а повертаються платникам, як нез’ясовані надходження. 
З метою забезпечення повноти надходжень бюджетних платежів, упередження 

виникнення у платників податків податкового боргу та недопущення втрат бюджетів 
платникам необхідно звернути увагу на правильність заповнення реквізитів нових 

бюджетних рахунків у розрахункових документах на сплату податків і зборів. 
Інформація про реквізити нових бюджетних рахунків розміщена на веб-порталі 

ДФС України в рубриці «Бюджетні рахунки» (http://sts.gov.ua/byudjetni-rahunki), на веб-

сторінках Казначейства та Головних управлінь Казначейства в областях і м. Києві. 
 

Переваги офіційного працевлаштування 

 

Слов’янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій 

області звертає увагу, що соціальний захист сьогодні та пенсійне забезпечення у 
майбутньому залежить, насамперед, від свідомої громадської позиції самих працюючих. 

Перш ніж погодитись на пропозицію одержувати заробітну плату «у конверті», варто 

замислитися над перевагами офіційного працевлаштування. 
Так, після офіційного укладення трудового договору працівник відповідно до 

вимог Кодекса законів про працю України від 10 грудня 1971 року № 322-VIII із змінами 

та доповненнями (далі – КЗпП) користується такими правами: 

► на гарантований розмір заробітної плати, у тому числі на доплати, надбавки й 

заохочувальні виплати; 

► на відпустку (основну, додаткову та без збереження заробітної плати, відпустку 

у звя’зку з вагітністю та пологами); 

► на скорочений робочий час, на вихідні і св’яткові дні; 
► на оплату лікарняного, на достроковий вихід на пенсію через шкідливі умови 

праці; 
► на допомогу у зв’язку з безробіттям; 

► на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних 

захворювань; 
► на зарахування стажу роботи. 

 

Офіційне укладення трудового договору захищає найманого працівника у разі, 
якщо роботодавець затримує виплату заробітної плати, відмовляється оплатити виконану 
роботу, не додержується інших своїх зобов’язань. У таких випадках трудові спори між 

найманим працівником і роботодавцем розглядаються у судовому порядку. 
Нагадуємо, що за кожного неоформленого працівника, якого допустили до роботи 

без укладення трудового договору та повідомлення органів ДФС юридичні та фізичні 
особи – підприємці несуть відповідальність у вигляді штрафних санкцій, а саме: 
відповідно до ст. 265 КЗпП – у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати 

встановленої законом на момент виявлення порушення (у 2018 році – 111 690 грн). 

Також застосовується адміністративна відповідальність до керівника, а саме: 
відповідно до частини 1 ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 

07 грудня 1984 року № 8073-X із змінами та доповненнями – від 500 до 1 000 

неоподаткованих мінімумів доходів громадян (у 2018 році – від 8500 до 17 000 грн). 



Отже, тільки офіційне оформленння трудових відносин є гарантією соціального 

захисту найманих працівників, а для роботодавців – запорукою процвітання бізнесу. 
 

 

Слов’янсько-Лиманське управління 

 

На Донеччині припинено протизаконний продаж  

пально-мастильних матеріалів  

 

Податкова міліція ГУ ДФС у Донецькій області продовжує проведення заходів в 

рамках операції «Акциз-2018», спрямованих на упередження збитків та додаткові 

надходження до держбюджету. 
Нещодавно співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Донецькій області 

спільно з спецпідрозділом податкової міліції ДФС України, який залучений до складу 

Об`єднаних сил, Батальйоном спеціального призначення патрульної поліції «Харків» за 
координацією та спільно з прокуратурою Донецької області, при проведенні операції 
«Акциз – 2018» припинено незаконну діяльність 2-х АЗС та автогазозаправних пунктів без 
відповідних дозвільних документів.   

В ході проведення оперативно-профілактичних заходів на території Донецького 

регіону у містах Маріуполь та Слов’янськ встановлено  

факти незаконного збуту пально-мастильних матеріалів та скрапленого газу. 
З незаконного обігу вилучено понад 17,5 тон пально-мастильних матеріалів та 

скрапленого газу на суму близько 411 тис гривень. 
Відносно правопорушників складено 2 адміністративних протоколу за ч.1 ст.164 

Кодексу України про адміністративні правопорушення. За даними фактами матеріали 

спрямовано до територіальних судів для притягнення винних осіб до відповідальності.  
Заходи щодо протидії нелегальному функціонуванню автозаправних станцій та 

автогазозаправних пунктів тривають. 
 

Донеччина: вилучено контрафактного тютюну  

на 2,6 мільйона гривень 

 

В рамках операції «Акциз-2018» триває проведення податковою міліцією 

Донеччини заходів, спрямованих на упередження збитків та додаткові надходження до 

держбюджету.  

Днями співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Донецькій області та 

спеціального підрозділу податкової міліції ДФС України, який залучений до складу 

Об’єднаних сил, спільно з працівниками Служби безпеки України та Прокуратури 

Донецької області, в рамках проведення операції «Акциз-2018» та оперативного 

супроводження досудового розслідування кримінального провадження, раніш внесеного 

СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області, за  ознаками кримінального правопорушення, 

передбаченого ст. 204 Кримінального кодексу України (факт зберігання та 

транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів), проведено 

огляд  приміщення, розташованого у м. Слов’янськ Донецької області.     

У ході огляду складського приміщення, проведеного в рамках кримінального 

провадження, з незаконного обігу вилучено тютюнові вироби загальною кількістю майже 

65 тис. пачок на суму орієнтовно 2,6 млн гривень. 

Слідство триває. 



 

Зовнішньоторговельне сальдо Донецької митниці ДФС протягом 11 місяців 

поточного року залишається позитивним 

 

  За статистичними даними Донецької митниці ДФС протягом одинадцяти місяців 
поточного року оформлено понад 50 тис. митних декларацій, з них майже 99% – в 
електронному вигляді. Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість 
оформлень збільшилась на 6% або на 2,8 тис. митних декларацій. Кількість імпортних 

операцій зросла на 25%, експортних –  на 0,4%. У листопаді 2018 року за принципом 

«єдиного вікна» здійснено 98% митних оформлень, які підпадають під відповідні види 

державного контролю. При цьому експортні оформлення проводились виключно за цим 

принципом.   

Зовнішньоторговельний обіг порівняно з минулим роком збільшився на 11% та 
склав 4,7 млрд доларів США. Імпортовано товарів загальною вагою понад 6 млн тонн на 
суму 1,1 млрд доларів США,  експортовано –  8,9 млн тонн на 3,5 млрд доларів США. 

Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу складає 2,4 млрд млн доларів.  
Варто відмітити, що Донецька митниця ДФС є експортоорієнтованою. Аналіз 

структури зовнішньої торгівлі свідчить, що найбільший відсоток експорту від загального 

обсягу експорту припадає саме на країни Європейського Союзу  та складає 60%. В зоні 
діяльності Донецької митниці ДФС протягом січня-листопада 2018 року здійснено 

зовнішньоторговельних операцій із 27 країнами Євросоюзу. При цьому спостерігається 
збільшення експорту товарів до 15 країн ЄС як за вартістю, так і за обсягами. 

 

З початку року бізнес Донеччини сплатив більше  

4 млрд грн податку на прибуток 

 

Фіскальною службою Донеччини з початку 2018 року забезпечено надходження 4,1 

млрд грн податку на прибуток підприємств, що в два рази, або на 2,8 млрд грн більше 
минулорічних надходжень. З них до держбюджету спрямовано 3,8 млрд грн, а до місцевих 

скарбниць – 0,4 млрд гривень. 
За 3 квартали 2018 року податкові зобов’язання з податку на прибуток склали 423,1 

млн гривень. Завдяки плідній праці фахівців ГУ ДФС у Донецькій області забезпечено 

зростання нарахувань на 142 млн грн у зрівнянні з аналогічним періодом минулого року. 

У порівнянні з І півріччям 2018 року 49 підприємств забезпечили зменшення збитків на 
загальну суму 997 млн гривень. Крім того, по 13 підприємствах ліквідовано збитки 

повністю на 14,3 млн гривень. 
Також державні унітарні підприємства з початку року спрямували до Державного 

бюджету України частину чистого прибутку (дивідендів) у розмірі 13,5 млн гривень. 
Найвагоміший внесок по сплаті податку на прибуток забезпечили підприємства 

вугледобувної галузі на загальну суму 135 млн грн та підприємства добувної галузі (інші 
корисні копалини) – на 53,5 млн гривень.  

Фіскальна служба Донеччини висловлює свою вдячність платникам податків за 
сумлінне виконання своїх податкових зобов’язань перед державою. 

 

За спеціальне використання природних ресурсів на Донеччині 

сплачено понад 606 мільйонів гривень 

 

Протягом січня-листопада 2018 року за використання природних багатств Донецької 
області – надр, водних ресурсів та лісів – надійшло понад 606,5 млн гривень. Сплачена 
цьогоріч сума так званих рентних платежів майже на 70 млн грн, або на 13% перевищує 
минулорічні показники. 



У загальній сумі надходжень найбільша частка, а це майже 80%, припадає на рентну 
плату за користування надрами, що безумовно пов’язано зі специфікою регіону, а саме – з 
вугільно-видобувною галуззю. Так, за одинадцять місяців 2018 року зведений бюджет 
країни отримав 483,2 млн грн зазначеного податку. 

На рентну плату за спеціальне використання води припадає більше 22% від 

загальних надходжень рентних платежів, або 134,9 млн гривень.  
Також рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів поповнила місцеві 

бюджети на більш, ніж 1 млн гривень. 
Податкові надходження за використання природних багатств регіону є вагомим 

джерелом фінансування місцевих громад – з початку року до місцевих скарбниць 
надійшло понад 190 млн грн сплачених рентних платежів, що надає змогу фінансувати 

потреби бюджетної сфери на місцях  та соціальні програми по екологічному 
оздоровленню та відновленню природних ресурсів Донецького регіону. 

 

Донеччина: врожай податків від аграріїв регіону склав  

майже 195 мільйонів гривень 

 

Аграрії Донеччини вже завершили комплекс осінньо-польових робіт та 
відзвітували щодо врожаю сільськогосподарських культур у 2018 році. Також і місцеві 
бюджети отримали свій «врожай» податків – за 11 місяців 2018 року місцеві скарбниці 
Донецького регіону отримали від платників четвертої групи спрощеної системи 

оподаткування 194,9 млн грн єдиного податку. Надходження від сільгоспвиробників 
перевищили минулорічні на 4,8 млн гривень.  

Сьогодні у Донецькій області 886 представників аграрного бізнесу обрали 

спрощену систему оподаткування. Лідерами зі сплати єдиного податку четвертої групи є 
аграрії, що перебувають на обліку у Волноваському районі, з результатам понад 32,6 млн 

грн, від агросектору Мангушського району надійшло 30,4 млн гривень. Трішки менше 
надійшло від сільгоспвиробників Покровського та Добропільського районів – 27,2 млн грн 

та 23,1 млн грн відповідно. 

Нагадуємо, що до четвертої групи платників єдиного податку належать аграрії, у 

яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий 

(звітний) рік дорівнює або перевищує 75%. 

Ставка податку залежить від категорії земель (або водного фонду) та їх 

розташування (рілля, сіножаті і пасовища, багаторічні насадження, сільгоспугіддя, що 

перебувають в умовах закритого ґрунту тощо). Її розмір розраховується у відсотках від 

бази оподаткування, тобто, від площі земельних ділянок.  

 

834 мільйона гривень земельного податку та оренди  

поповнили місцеві скарбниці Донеччини 

 

Власниками та орендарями земельних ділянок Донецького регіону з початку 2018 

року сплачено на 21,5 млн грн більше плати за землю, ніж за відповідний період минулого 

року. Сплачена цьогоріч сума податку перевищує 834,4 млн гривень. 
Переважну частину надходжень отримано від юридичних осіб, які перерахували 

685,8 млн грн земельного податку та орендної плати за землі державної та комунальної 
власності. Натомість, фізичні особи перерахували за землі – 148,6 млн гривень. 

Найбільші суми сплачені до місцевих бюджетів м. Маріуполя – 212,8 млн грн, 

Добропільського району – 96,4 млн грн, м. Краматорськ – 90,4 млн грн, та Слов’янського 

району – 87,6 млн гривень. 
Позитивна динаміка у зборі плати за землю з одного боку є свідченням сумлінного 

ставлення платників області до виконання своїх обов’язків щодо сплати податків, а з 



іншого – результатом спільних зусиль з місцевою владою регіону в напрямку легалізації 
земельних відносин. 

Нагадуємо, що плата за землю включає в себе два види обов’язкових платежів – 

земельний податок та орендну плату. Перший сплачують власники землі та 
землекористувачі, другий – орендарі земельних ділянок, як фізичні, так і юридичні особи. 
 


