
Детінізація ринку праці є одним з головних завдань на шляху розвитку 

економіки України та захисту прав людей 

 

5 вересня Уряд ухвалив розпорядження „Про заходи, спрямовані на детінізацію 

відносин у сфері зайнятості населення”, яким передбачено проведення Державною службою 

України з питань праці, Державною фіскальною службою України, Пенсійним фондом 

України, Національною поліцією України, іншими центральними органами виконавчої влади 

спільно з органами місцевого самоврядування комплексних заходів, спрямованих на 

детінізацію ринку праці та вдосконалення контролю за оформленням трудових відносин із 

найманими працівниками. 

Цей нормативний акт розроблено Міністерством соціальної політики за результатами 

наради з питань детінізації ринку праці під головуванням Прем’єр-міністра України 

Володимира Гройсмана. Розпорядженням передбачено посилення координації органів 

державної влади в питаннях проведення роз’яснювальної роботи, здійснення заходів щодо 

виявлення фактів застосування незадекларованої праці, а також перегляд актів органів 

виконавчої влади та внесення змін до них з метою посилення контролю за оформленням 

трудових відносин. 

Також міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади доручається 

переглянути власні нормативно-правові акти та внести до них зміни з метою посилення 

контролю за оформленням трудових відносин із найманими працівниками під час реалізації 

наданих повноважень. 

Реалізація акта сприятиме підвищенню ефективності державної політики щодо 

захисту трудових прав людей, зменшенню застосування незадекларованої праці та 

посиленню дисципліни сплати податкі 

Для проведення заходів з легалізації найманої праці роботодавцями,  Прем’єр – 

міністром В.Гройсманом надано місячний термін, тобто до 05.10.2018 року. 

За порушення трудового законодавства у 2018 році для роботодавцям загрожують 

чималі штрафи, а саме, за одного неоформленого працівника – штраф у розмірі 30 

мінімальних зарплат, а це 111 690 гривень. 

Слов'янсько-Лиманське управління ГУ ДФС у Донецькій області рекомендує 

роботодавцям, які використовують найману працю без належного оформлення трудових 

відносин забезпечити виконання вимог трудового законодавства відповідно до Кодексу 

законів про працю України.  

Також слід звернути увагу, що обов’язковою умовою правильного оформлення 

новоприйнятого найманого працівника є вчасне повідомлення про їх прийняття орган ДФС. 

Форма такого повідомлення затверджена постановою Кабміну від 17.06.2015р. №413.  

 

ДФС запустила для тестування E-Receipt 

 

E-Receipt – у тестовій дії. ДФС забезпечено функціонування інформаційної системи 

E-Receipt, що розробляється службою в рамках реалізації експериментального проекту, 

розпочатого Мінфіном відповідно до постанови Кабміну щодо реєстрації та експлуатації 

новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для 

реєстрації розрахункових операцій. 

Для тестування пропонується безплатне клієнтське програмне забезпечення 

(інсталяційний пакет) для операційних систем Windows та Android, що розміщене за 

посиланням:http://217.76.198.145/E-Receipt. Наступним етапом буде розробка програмного 

забезпечення для операційної системи IOS. 

Для реєстрації кас та касирів у приватній частині Електронного кабінету створено 

електронний сервіс «Експериментальний проект РРО». 



Даний сервіс надає можливість платникам обрати із запропонованого списку 

господарську одиницю, де розміщено касу, пілотний проект, у якому вона візьме участь, та 

зареєструвати в режимі он-лайн касу та касирів. 

Для того, щоб розпочати роботу з касою необхідно відкрити зміну, сформувати 

електронний чек. 

Формування електронного чеку здійснюється за допомогою довідника номенклатури 

товару, який необхідно заповнити до початку роботи з касою відповідно до інструкції 

користувача, що розміщена за посиланням: http://217.76.198.145/E-Receipt. 

Інструкція користувача щодо роботи з сервісом в Електронному кабінеті розміщена в 

меню «Допомога». 

У разі виникнення питань під час тестування, а також пропозицій (зауважень) щодо 

роботи електронного сервісу, пропонуємо надсилати листи на поштову 

адресу:infozvit@sfs.gov.ua. 

За результатами тестування інформаційної системи E-Receipt ДФС буде подано до 

Мінфіну пропозиції щодо участі у експериментальному проекті у порядку, визначеному 

постановою № 472. 

Крім того, ДФС реалізовано і електронний сервіс, який дозволяє покупцеві товарів 

(послуг) здійснювати пошук та перегляд фіскального  касового чеку, що  формується  як 

традиційними реєстраторами розрахункових операцій, так і електронний фіскальний чек, 

створений новітніми РРО. 

Сервіс знаходиться у відкритій частині  Електронного кабінету, доступ до якої 

здійснюється в режимі реального часу (24/7/365) без ідентифікації особи за 

посиланням:cabinet.sfs.gov.ua/cashregs/check. 

Для пошуку та перегляду фіскального касового чеку необхідно ввести: 

фіскальний номер РРО дату та час видачі чеку (для традиційних РРО). 

Пошук електронного чеку здійснюється за його фіскальним номером та датою. Якщо 

ви не знайшли свого е-чека в системі, зробіть його фото та надішліть за 

адресою infozvit@sfs.gov.ua. ДФС буде вивчено причину, через яку електронний чек не 

потрапив до системи та вжито відповідних заходів. 

Запрошуємо взяти участь у тестуванні зазначеного електронного сервісу. 

Довідково: E-Receipt-нова інформаційна система реєстрації та обліку реєстраторів 

розрахункових операцій, що передбачатиме оnline реєстрацію пристроїв без подання до 

контролюючих органів будь-яких паперових документів та не потребуватиме абонентської 

плати за користування нею. 

Електронний чек генеруватиметься, реєструватиметься в системі ДФС і 

доповнюватиметься QR-кодом, після чого передаватиметься на пристрій. 

Інформація про фіскальний номер чеку та його QR-код зберігатиметься в e-Receipt та 

буде доступною для перегляду в Електронному кабінеті платника як платником, так і 

покупцем. 

Терміни сплати ЄСВ суб’єктами господарювання, які використовують працю 

найманих працівників 

 

Слов'янсько-Лиманське управління ГУ ДФС у Донецькій області і звертає увагу, що 

відповідно до абзацу другого п. 1 частини 1 ст. 4 Закону України від 08 липня 2010 року № 

2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464) платниками єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ) є роботодавці – 

підприємства, установи та організації, інші юрособи, утворені відповідно до законодавства 

України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які 

використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на 

інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім 

цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо 



виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до 

відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені 

підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають 

окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами. 

Згідно з абзацем першим частини 8 ст. 9 Закону № 2464 платники, зазначені, зокрема, 

у п. 1 частини 1 ст. 4 Закону № 2464 зобов’язані сплачувати ЄСВ, нарахований за 

календарний місяць, не пізніше 20 числа наступного місяця, крім гірничих підприємств, які 

зобов’язані сплачувати ЄСВ, нарахований за календарний місяць, не пізніше 28 числа 

наступного місяця. 

Отже, підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, які 

використовують найману працю, зобов’язані сплачувати нараховані за відповідний 

календарний місяць суми ЄСВ не пізніше 20 числа наступного місяця, крім гірничих 

підприємств, які зобов’язані сплачувати ЄСВ, нарахований за календарний місяць, не 

пізніше 28 числа наступного місяця. 

Водночас, під час кожної виплати заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), 

на суми якої (якого) нараховується ЄСВ, платники, одночасно з видачею зазначених сум, 

зобов’язані сплачувати нарахований на ці виплати ЄСВ у розмірі, встановленому для 

відповідних платників (авансові платежі) (абзац другий частини восьмої ст. 9 Закону № 

2464). 

Звертаємо увагу, що відповідно до частини 12 статті 9 Закону № 2464 ЄСВ підлягає 

сплаті незалежно від фінансового стану платника. 

За наявності у платника ЄСВ одночасно із зобов’язаннями із сплати ЄСВ зобов’язань 

із сплати податків, інших обов’язкових платежів, передбачених законом, або зобов’язань 

перед іншими кредиторами зобов’язання із сплати ЄСВ виконуються в першу чергу і мають 

пріоритет перед усіма іншими зобов’язаннями, крім зобов’язань з виплати заробітної плати 

(доходів). 

 
 

Слов’янсько-Лиманське управління 

 

Надходження від митників Донеччини до скарбниці держави досягли практично 

5 млрд гривень 

 

За результатами роботи Донецької митниці ДФС протягом восьми місяців поточного 

року бюджет країни поповнився фактично на 4,95 млрд гривень. Порівняно із відповідним 

періодом 2017 року надходження до скарбниці держави зросли більше, ніж на третину, або 

майже на 1,2 млрд гривень.  

Одним з головних факторів зростання надходжень митних платежів до держбюджету, 

насамперед, є стабільна робота основних бюджетоформуючих підприємств металургійної, 

вугільної та машинобудівної галузей Донецького регіону. Так, у порівнянні із показниками 

січня-серпня 2017 року на 30% спостерігається збільшення обсягів оподатковуваних 

імпортних операцій. Основу переліку бюджетоформуючих товарів становлять товари 

сировинної групи, які традиційно імпортуються для власних виробничих потреб «флагманів» 

промисловості Донеччини: вугілля, промислове обладнання, транспорт, вогнетривкі 

матеріали та вироби, феросплави, вапняк, руди, кокс тощо. 

Крім того, відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом, протягом січня – серпня 2018 року Донецькою митницею ДФС видано 2 122 

сертифіката форми EUR.1, що майже в 2 рази перевищує показник минулого року. 

Найбільша кількість сертифікатів видана на товари, які експортовані до наступних країн ЄС: 

Польща, Румунія, Німеччина, Італія, Чехія. 

 



За вісім місяців 2018 року платники Донеччини сплатили  

до держбюджету 7,8 млрд гривень  

 

Сьогодні добровільна сплата податків бізнесом Донеччини є одним із основних 

джерел наповнення бюджету. Зростанню доходів країни сприяють як підвищення 

економічної активності регіону, так і конструктивна робота спеціалістів фіскальних органів 

Донецької області з протидії ухиленню від оподаткування.  

Протягом 8 місяців 2018 року фахівцями фіскальної служби Донецької області 

забезпечено надходження до державного бюджету країни в розмірі 7,8 млрд гривень. 

Надходження січня – серпня 2018 року перевищили сплату відповідного періоду 

минулого року на 3,3 млрд грн, або у 1,7 рази. 

У розрізі основних податків до Державного бюджету надійшло податку на доходи 

фізичних осіб – 1,6 млрд грн, податку на додану вартість – 1,7 млрд грн, податку на прибуток 

– 3,5 млрд гривень. 

Найбільші надходження до Державного бюджету країни за територіальною 

приналежністю належать м. Маріуполю - майже 1,5 млрд грн, або третина від усіх 

надходжень по області, м. Покровську та Покровському району – 0,7 млрд грн, або 15,3%, та 

м. Краматорську – 0,5 млрд грн, або 10,2%.  

 

У серпні 2018 року органами фіскальної служби Донеччини надано понад 19,4 

тисяч адміністративних послуг 

 

У січні-серпні 2018 року зафіксовано майже 176,2 тис звернень представників бізнесу 

та громадян до органів фіскальної служби Донецької області за отриманням 

адміністративних послуг. 

Фахівцями центрів обслуговування платників у серпні поточного року надано 19414 

адміністративних послуг, що на 4,9% більше, ніж у серпні 2017 року. Відмовлено в наданні 

68 адміністративних послуг, оскільки  суб’єктами звернень не були дотримані відповідні 

умови для отримання адміністративних послуг.  

Як і раніше, найбільш популярною у серпні п.р. залишається адміністративна послуга 

з видачі картки платника податків, внесення до паспорта громадянина України (у формі 

книжечки) даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного 

реєстру фізичних осіб-платників податків (далі – ДРФО) – видано 10121 таку картку, що 

становить 52,1% від загальної кількості наданих адмінпослуг.  

Також запитуваними адміністративними послугами у звітному місяці були  видача 

відомостей з ДРФО про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків – 3448 

(17,8%), реєстрація книг обліку розрахункових операцій – 1105 (5,7%), надання витягів з 

реєстру платників єдиного податку – 1047 (5,4%), реєстрація книги обліку доходів та книги 

обліку доходів і витрат платникам єдиного податку – 840 (4,3%), реєстрацію платника 

єдиного податку – 758 (3,9%) та інше.    

Головним управлінням ДФС у Донецькій області видано 551 ліцензію на роздрібну 

торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами (296 і 255 ліцензій відповідно), 

анульовано 149 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими 

виробами за заявами суб’єктів господарювання (96 і 53 ліцензій відповідно). 

 

У січні – серпні до ГУ ДФС у Донецькій області надійшло  

117 запитів на публічну інформацію 

 

Протягом січня-серпня 2018 року Головним управлінням ДФС у Донецькій області та 

його територіальними управліннями отримано та забезпечено своєчасне надання відповідей 

на 117 запитів на отримання публічної інформації. 



Зокрема у серпні 2018 року надійшло 18 запитів на отримання публічної інформації. 

За змістом запити стосувались інформації щодо розрахунків з бюджетом та щодо діяльності 

підприємств. 

За результатами розгляду інформацію надано на 8 запитів, направлено до іншого 

розпорядника інформації 3 запити, відмовлено у наданні інформації на 7 запитів у зв’язку з 

тим, що запитувана інформація не відповідала визначенню публічної інформації згідно з 

законодавством, а стосувалась надання роз’яснень.  

Усі відповіді надані у строки, визначені статтею 20 Закону України від 13 січня 2011 

року №2939-VI «Про доступ до публічної інформації». Скарги на дії працівників фіскальної 

служби області стосовно порушень законодавства щодо організації доступу до публічної 

інформації не зареєстровані. 

 

Донецькою митницею ДФС  за порушення митного законодавства накладено штрафів 

на суму понад 18 млн гривень  

 

За результатами роботи Донецької митниці ДФС у правоохоронному напрямку за 

січень-серпень 2018 року виявлено та задокументовано 163 порушення митних правил на 

загальну суму майже 4 млн гривень. У 19 випадках предмети правопорушень вилучено, за 

попередньою оцінкою їх загальна вартість складає понад 118 тис. грн, що практично на 50 

тис. грн більш, ніж за аналогічний період 2017 року.  

Також, протягом січня-серпня 2018 року направлено 40 запитів до митних органів 

іноземних держав. Оскільки географія міжнародного співробітництва підприємств регіону 

охоплює багато країн світу, запити донецькими митниками надсилались як до країн 

близького зарубіжжя - СНД, Республіки Грузія, Молдови, Азербайджанської Республіки, так 

і до ЄС, Туреччини, Ізраїлю та США. Внаслідок відпрацювання матеріалів, отриманих від 

зарубіжних колег, Донецькою митницею ДФС складено 2 протоколи про порушення митних 

правил на загальну суму більше 3,8 млн. гривень. Крім того, направлено 2 повідомлення про 

протиправні діяння, що містять ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 

ст.366 Кримінального Кодексу України. Наразі, за одним фактом внесення інформації до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань очікується, за другим - відповідними органами 

здійснюється кримінальне провадження.  

До того ж, управлінням протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії 

розглянуто 111 справ про порушення митних правил. Накладено штрафів на загальну суму 

понад 18 млн гривень. За результатами розгляду справ судами застосовано конфіскацію у 14 

випадках на суму майже 840 тис. грн, по чотирьох рішеннях на порушників митного 

законодавства  накладено штрафи на суму понад 1,5 млн гривень. На даний час 11 постанов 

митниці було переглянуто в судовому порядку та залишено без змін, загальна сума штрафів 

за ними склала 5,4 млн гривень. 

До Держбюджету України протягом восьми місяців поточного року митницею 

перераховано штрафних санкцій за порушення митного законодавства на суму понад 755 

тис. грн,  що в 4,4 рази, або на 583 тис. грн, більше відповідних надходжень минулого року.  

 

 

ГУ ДФС у Донецькій області 
 


