
До уваги роботодавців! Як оформити трудові відносини з найманими 

працівниками 

 

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

роботодавців на наступне. 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2018 року № 649-р «Про 

заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення»  (далі – 

Розпорядження) 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. 

Зазначеним Розпорядженням передбачено посилення координації органів державної 
влади в питаннях проведення роз’яснювальної роботи, здійснення заходів щодо виявлення 
фактів застосування не задекларованої праці, а також перегляд актів органів виконавчої 
влади та внесення змін до них з метою посилення контролю за оформленням трудових 

відносин. 

Нагадуємо, що відповідно до норм трудового законодавства, працівник не може бути 

допущений до роботи без укладання трудового договору та повідомлення органу фіскальної 
служби. 

Оформлюючи нового працівника на роботу, суб’єкту господарювання необхідно: 

- укласти в письмовій формі трудовий договір; 

- оформити наказ про прийняття на роботу; 
- повідомити орган ДФС про прийняття працівника на роботу (форма повідомлення 

згідно постанови КМУ від 17 червня 2015 року № 413 «Про порядок повідомлення 
Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на 
роботу»). 
 

Офіційне працевлаштування: розірвання трудового договору з ініціативи 

власника або уповноваженого ним органу 

 

Слов'янсько-Лиманське управління ГУ ДФС у Донецькій області доводить до відома, 
що згідно із ст. 40 Кодексу законів про працю України від 10 грудня 1971 року № 322-VIII із 
змінами та доповненнями (далі – КЗпП) трудовий договір, укладений на невизначений строк, 
а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути 

розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадках: 

1) змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, 
банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення 
чисельності або штату працівників; 

2) виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі 
внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню 

даної роботи, а так само в разі відмови у наданні допуску до державної таємниці або 

скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов’язків 
вимагає доступу до державної таємниці; 

3) систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, 
покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового 

розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи 

громадського стягнення; 
4) прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого 

дня) без поважних причин; 

5) нез’явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок 
тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і родах, якщо 



законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при 

певному захворюванні. За працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з трудовим 

каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до 

відновлення працездатності або встановлення інвалідності; 
6) поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу; 
7) появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного 

сп’яніння; 
8) вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна власника, 

встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до 

компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів 
громадського впливу; 

9) призову або мобілізації власника – фізичної особи під час особливого періоду; 
10) встановлення невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, 

або виконуваній роботі протягом строку випробування. 
Звільнення з підстав, зазначених у пунктах 1, 2 і 6 цієї статті, допускається, якщо 

неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу. 
Не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого 

ним органу в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за п. 5 цієї статті 
КЗпП), а також у період перебування працівника у відпустці. Це правило не поширюється на 
випадок повної ліквідації підприємства, установи, організації. 

Отже, роботодавцям необхідно додержуватись норм КЗпП. За порушення 
законодавства про працю передбачені штрафи. 

 

Підстави, за яких припиняється дія договору про визнання електронних 

документів 

 

Слов'янсько-Лиманське управління ГУ ДФС у Донецькій області нагадує, що подання 
документів засобами електронного зв’язку в електронній формі здійснюється платниками 

відповідно до норм Законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні 
документи та електронний документообіг» із змінами та № 852-IV «Про електронний 

цифровий підпис» із змінами; наказу Міністерства фінансів України від 06 червня 2017 року 

№ 557 «Про затвердження Порядку обміну електронними документами з контролюючими 

органами», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03.08.2017 за № 959/30827 (далі 
– наказ № 557), а також на підставі Договору про визнання електронних документів (далі – 

Договір), що визначає взаємовідносини суб’єктів електронного документообігу та 
укладається з контролюючим органом. 

Пунктом 4 наказу № 557 встановлено, що Договори, які на день введення в дію наказу 
№ 557 є чинними, продовжують діяти до виникнення підстав, визначених пунктом 14 

розділу III Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами (далі – 

Порядок). 

Згідно з абзацом п’ятим п. 2 розділу І Порядку Договір укладається шляхом 

приєднання платника до Договору в цілому шляхом надсилання заяви про приєднання до 

договору про визнання електронних документів (далі – Заява про приєднання до Договору). 
Пунктами 11 та 12 розділу ІІІ Порядку визначено, що для надання права підпису 

електронних документів (крім Заяви про приєднання до Договору) іншим особам, яким 

делеговано право підпису, платник повідомляє про таких осіб контролюючий орган 

(визначений відповідно до п. 5 розділу ІІІ Порядку) шляхом направлення повідомлення про 

надання інформації щодо електронних цифрових підписів (далі – Повідомлення) в 
електронному вигляді за формою згідно з додатком 2 до Порядку. 

Дія Договору та пов’язаних з ним Повідомлень припиняється за ініціативи 

підписувача Заяви про приєднання до Договору (керівника) та за наявності однієї з підстав, 
визначених п. 14 розділу ІІІ Порядку, у тому числі і за отриманням інформації від будь-якого 



акредитованого центру сертифікації ключів про завершення строку чинності (або 

скасування) посиленого сертифіката керівника. 
 

Слов’янсько-Лиманське управління 

 

  

Місцеві бюджети Донеччини отримали від ліцензування  

алкоголю та тютюну майже 33 мільйона гривень 

 

За січень-вересень 2018 року від плати за ліцензії на право оптової та роздрібної 
торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами до місцевих бюджетів Донецької 
області від платників регіону надійшло 32,9 млн гривень.  

Станом на 01.10.2018 у Донецькій області діє 8071 ліцензія на право здійснення 
роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. Упродовж дев`яти 

місяців поточного року суб’єкти господарювання Донеччини отримали 6635 ліцензій, з них 

3700 – на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та 2935 – на роздрібну торгівлю 

тютюновими виробами.  

В той же час, за несвоєчасну сплату чергового платежу з початку року призупинено 

дію 478 ліцензій та анульовано 93 ліцензії. Крім того, за продаж алкоголю та тютюнових 

виробів особам, які не досягли 18 років, анульовано 61 ліцензію. До недобросовісних 

підприємців, які продавали алкоголь та тютюн неповнолітнім, застосовано фінансові санкції 
на загальну суму 945,0 тис. гривень. 

Фіскальна служба Донецької області нагадує, що з 02 жовтня 2018 року вже діють 
нові мінімальні ціни на алкоголь. Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 05 вересня 
2018 року постановою Кабінету Міністрів України за №748. Зокрема, підвищено розмір 

мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін: на горілку та лікеро-горілчані вироби – на 
12,4-19,6%; віскі, ром та джин – на 12%; коньяк (бренді) – на 6,6-9,5%; вина – на 4,5-13,5%. 

Так, мінімальну роздрібну ціну за пляшку горілки 0,5 літра вмістом спирту 40% 

підвищено з 79,55 гривень до 89,40, або на 12,4%. Таке підвищення пов’язано з тим, що 

запроваджений у вересні 2017 року розмір мінімальних цін вже не відповідає реальним 

витратам суб’єктів господарювання на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв. 
 

Підприємства Донеччини сплатили 104,6 мільйони гривень 

за спеціальне використання води 

 

За дев’ять місяців 2018 року платники рентної плати за спеціальне використання води 

Донецької області перерахували до бюджетів всіх рівнів 104,6 млн гривень. Ця сума майже 
рівними частинами розподілена між державним та місцевими бюджетами: 

- 45%, або 47,1 млн грн – до загального фонду державного бюджету; 
- 45%, або 47,1 млн грн – до загального фонду місцевих бюджетів; 
- 10%, або 10,4 млн грн – до спеціального фонду державного бюджету. 
Саме за рахунок частини збору, що надходить до скарбниць місцевих громад, 

фінансуються потреби бюджетної сфери місцевих громад та соціальні програми по 

екологічному оздоровленню річок та водоймищ  Донецької області. 
Головне управління ДФС у Донецькій області нагадує, що граничний термін подання 

податкової звітності та сплати податкових зобов’язань з рентної плати за спеціальне 
використання води за ІІІ квартал 2018 року – 9 листопада та 19 листопада 2018 року 

відповідно.  

 

Порушники у сфері готівкових розрахунків сплатили до бюджету  

більше 1,8 млн гривень 

 



Контроль за суб’єктами господарювання, які здійснюють розрахунки в готівковій та 
безготівковій формі з використанням реєстраторів розрахункових операцій, є важливим 

напрямком роботи підрозділів управління аудиту ГУ ДФС у Донецькій області. Станом на 01 

жовтня 2018 року у регіоні здійснюють такі розрахунки 8371 господарська одиниця.  
З початку року співробітниками підрозділу фактичних перевірок, контролю за 

готівковими операціями управління аудиту області проведено  149 фактичних перевірок. Як 
результат - до бюджету надійшло 1828 тис. гривень.  

ГУ ДФС у Донецькій області запрошує взяти участь у тестуванні експериментального 

проекту E-Receipt. Це нова інформаційна система реєстрації та обліку реєстраторів 
розрахункових операцій з використанням смартфонів та планшетів в якості новітніх касових 

апаратів передбачатиме online реєстрацію пристроїв без подання до контролюючих органів 
будь-яких паперових документів та не потребуватиме абонентської плати за користування 
нею. Електронний чек генерується, реєструється в системі ДФС і доповнюється QR-кодом, 

після чого передається на пристрій.  

Інформація про фіскальний номер чеку та його QR-код зберігатиметься в  е-Receipt та 
буде доступною для перегляду в Електронному кабінеті платника як платником, так і 
покупцем. 

Сервіс знаходиться у відкритій частині Електронного кабінету, доступ до якої 
здійснюється в режимі реального часу (24/7/365) без ідентифікації особи за посиланням: 

http://cabinet.sfs.gov.ua/cashregs/check, а безкоштовне програмне забезпечення на свій 

пристрій ви знайдете за посиланням: http://217.76.198.145/E-Receipt. Інструкція користувача 
щодо роботи з сервісом в Електронному кабінеті розміщена в меню «Допомога». 

 

Власники елітних авто на Донеччині сплатили більше 3,8 мільйонів гривень 

 

За січень-серпень 2018 року до місцевих бюджетів Донецької області сплачено більше 
3,8 млн грн транспортного податку. У порівнянні з минулим роком надходження зросли на 
1,4 млн грн, або на 60,1%. Із загальної суми більше 1,5 млн грн надійшло від автовласників - 
юридичних осіб та майже 2,3 млн грн  - від фізичних осіб.  

З початку року найбільші відрахування "автоподатку" забезпечили власники 

автомобілів м. Маріуполя – більше 1,1 млн грн, друге місце посіли міста Бахмут та 
Покровськ - по 0,5 млн гривень.   

Одним з критеріїв для визначення об’єкта обкладення транспортним податком є 
вартісна оцінка легкового автомобіля. Оподатковуються легкові автомобілі, з року випуску 

яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить 
понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня.  

Нагадаємо, транспортний податок входить до складу податку на майно та повністю 

зараховується до місцевих бюджетів тих територій, на яких зареєстроване авто. Його ставка 
складає 25 тисяч гривень на рік.  Фізичні особи повинні сплатити податок не пізніше 60 днів 
з дня вручення податкового повідомлення-рішення, юридичні особи – щоквартально 
авансовими внесками до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом.  

 

 

Відпочивальники Донеччини вже сплатили більше  

700 тисяч гривень туристичного збору  

 

І хоч курортний сезон на морі вже закінчився, приємні осінні дні ще звуть на 
прогулянку або «тихе полювання» до парків та лісів Донеччини. За дев’ять місяців 2018 року 

відпочивальники Донеччини вже залишили у регіоні 714,4 тис. гривень туристичного збору, 
що на 46% більше минулорічних показників. 



Найбільш привабливими для мешканців та гостей регіону були курортні зони 

Азовського узбережжя, а саме м. Маріуполя та Мангушського району. Протягом дев’яти 

місяців 2018 року любителі пляжного відпочинку сплатили 347 тис. гривень. 
Натомість, прихильники відпочинку у лісі залишили місцевим бюджетам м. 

Слов`янськ, м. Лиман та Слов’янського району більше 188 тис. грн туристичного збору. 
Нагадуємо, що туристичний збір – це місцевий податок, кошти якого поповнюють 

місцеву скарбницю. Його ставка встановлюється у розмірі від 0,5 до 1% до вартості усього 

періоду проживання.  
Справляння такого збору можуть здійснювати: адміністрації готелів, кемпінгів, 

мотелів, гуртожитків для приїжджих та інших закладів готельного типу, санаторно-курортні 
заклади; квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих осіб на 
поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам, та укладають договір про 

оренду майна; юридичні особи або фізичні особи – підприємці, які уповноважуються 
сільською, селищною або міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з 
відповідною радою.  

 

 

ГУ ДФС у Донецькій області 
 


