ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання 22 заходів Плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік
головним виконавцем яких є Міністерство фінансів України
Напрям реформи/завдання

1. Забезпечення створення спеціального органу із
запобігання правопорушень у сфері фінансів
строк – червень
11000 Департамент податкової політики
Максименко Л.П.

ІІ квартал
Всього – 5 заходів, з них:
виконано – 3
виконується – 2
І. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
1. Спрощення адміністрування податків
виконується
Законопроекти
«Про Національне бюро
фінансової безпеки України» р.н.8157, «Про
Національне бюро фінансової безпеки України»
р.н.8157-1 та «Про правові засади організації та
діяльності Фінансової поліції» р.н.8157-2 очікують
розгляду у ВРУ.
Позиція Мінфіну щодо зазначених законопроектів:
р.н.8157 - не підтримується; р.н.8157-1 підтримується;
р.н.8157-2-потребує
доопрацювання.

2. Супроводження у Верховній Раді України проектів
законів України «Про внесення змін до деяких законів
України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати
податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» (реєстраційний номер
7034) та «Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати
податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» (реєстраційний номер
7035)
строк – до прийняття законів
35000 Департамент прогнозування доходів бюджету
та методології бухгалтерського обліку
Романюк Ю.П.
3. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
проекту постанови Кабінету Міністрів
України
про порядок
ДОКУМЕНТ
СЕД Мінфін
АСКОД
відкриття/закриття, функціонування єдиних рахунків та
Сертифікат 20B4E4ED0D30998C0400000084012700C9DB6000
обмін інформацією про рух Підписувач
коштів наЧев'юк
такихМикола
рахунках,
Васильович
взаємодії інформаційних систем
центрального
органу
Дійсний з 06.03.2018 0:00:00
по 06.03.2020 0:00:00
виконавчої влади, що реалізує державну податкову та
митну політику, та центрального органу виконавчої влади,

ІІІ квартал
Всього – 0

IV квартал
Всього – 17 заходів, з них:
виконано – 4
виконується – 8
не розпочато виконання - 5

станом на 28.01.2019

виконується
Законопроект р.н.7034 розглянуто профільним
комітетом ВРУ та 27.11.2017 зареєстровано проект
постанови Верховної Ради України за №7034/П
«Про прийняття за основу проекту Закону України
про внесення змін до деяких законів України щодо
запровадження єдиного рахунку для сплати
податків
і
зборів,
єдиного
внеску
на
загальнообов'язкове
державне
соціальне
страхування».
Законопроект р.н.7035 опрацьовується в комітеті
ВРУ з питань податкової та митної політики.
не розпочато виконання
буде підготовлено
у
шестимісячний строк після набрання чинності
Н4В$4ВВ`]!H1О
Законом України “Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо запровадження
15020-06/53-ЗПІ/57 від 28.01.2019
єдиного рахунку для сплати податків і зборів,
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування”, р.н.7035.
Проект
постанови
Міністерство
фінансів
України

2
що реалізує державну політику у сфері казначейського
обслуговування бюджетних коштів
строк – у шестимісячний строк після набрання чинності Законом

Законопроект р.н.7035 не прийнятий Верховною
Радою України.
Завдання включено до проекту Плану пріоритетних
дій Уряду на 2019 рік.

України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”
(реєстраційний номер 7035)

35000 Департамент прогнозування доходів бюджету
та методології бухгалтерського обліку
Романюк Ю.П.
4. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
законопроекту щодо внесення змін до Податкового
кодексу України щодо критеріїв визначення осіб з
високими статками і надання повноважень ДФС
отримувати доступ до інформації про банківські рахунки
цих осіб за умов незалежного захисту таких даних
строк – червень
11000 Департамент податкової політики
Максименко Л.П.

5. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
законопроекту
про
ратифікацію
Багатосторонньої
конвенції щодо виконання заходів, які стосуються угод про
оподаткування
строк – жовтень
11000 Департамент податкової політики
Максименко Л.П.

6. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо контролю за трансфертним ціноутворенням
строк – листопад
11000 Департамент податкової політики
Максименко Л.П.

виконується
23.06.2018 законопроекти «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо критеріїв
визначення осіб з високими статками» та «Про
внесення змін до статті 62 Закону України «Про
банки і банківську діяльність» щодо критеріїв
визначення осіб з високими статками» подано на
розгляд до КМУ.
Рішенням Урядового комітету з питань
економічної, фінансової та правової політики,
розвитку паливно-енергетичного комплексу,
інфраструктури, оборонної та правоохоронної
діяльності від 19.07.2018 (протокол №27)
законопроекти знято з розгляду.

виконується
23.07.2018 у Лондоні в.о. Міністра фінансів
Маркаровою О.С. підписано Багатосторонню
конвенцію щодо виконання заходів, які стосуються
угод про оподаткування, з метою протидії
розмиванню бази оподаткування та виведенню
прибутку з-під оподаткування.
11.10.2018
законопроект
про
ратифікацію
Багатосторонньої
конвенції
погоджено
заінтересованими ЦОВВ та направлено до МЗС
відповідно до ЗУ «Про міжнародні договори
України».
виконується
Законопроект «Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо контролю за трансфертним
ціноутворенням з метою імплементації Плану
протидії розмиванню бази оподатковування та
виведенню
прибутку
з-під
оподаткування»
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7. Проведення переговорів та укладення Протоколу про
внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом
Французької Республіки про уникнення подвійного
оподаткування та попередження податкових ухилень
стосовно податків на доходи і майно
строк – грудень
11000 Департамент податкової політики
Максименко Л.П.

погоджено Мінекономрозвитку, ДФС, Нацбанком,
Мін’юстом.
Завдання включено до проекту Плану пріоритетних
дій Уряду на 2019 рік.
виконується
Мінфін звернувся до Французької Сторони
дипломатичними каналами через
МЗС з
пропозицією розглянути можливість проведення
переговорів щодо внесення змін до Конвенції між
Урядом України і Урядом Французької Республіки
про уникнення подвійного оподаткування та
попередження податкових ухилень стосовно
податків на доходи і майно.
Відповідь від Французької Сторони не надходила.
Завдання включено до проекту Плану пріоритетних
дій Уряду на 2019 рік.
виконано
Постанова КМУ від 28.03.2018 №296 «Про
реформування територіальних органів Державної
фіскальної служби».

8. Продовження реорганізації ДФС з метою провадження її
діяльності в рамках однієї юридичної особи
строк – жовтень
11000 Департамент податкової політики
Максименко Л.П.
2. Реформа митниці як інструмент покращення інвестиційного середовища
9. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
виконується
Розроблено комплексний законопроект «Про
законопроекту щодо наближення законодавства України з
спільний режим транзиту» (щодо імплементації
питань державної митної справи до митного
законодавства ЄС
положень
Конвенцій
про
спрощення
строк - листопад
формальностей у торгівлі товарами і про єдиний
34000 Департамент митної політики
режим транзиту в українське законодавство
Москаленко О.П.
відповідно до зобов’язань України, закріплених
Угодою про асоціацію між Україною та ЄС) та
22.01.2019
направлено
на
погодження
Мінекономрозвитку, ДФС та Мін’юсту.
А також законопроект 22.01.2019 подано для
розгляду КМУ.
Завдання включено до проекту Плану пріоритетних
дій Уряду на 2019 рік.
10. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
виконано
проекту постанови Уряду щодо подальшого розвитку Постанова КМУ від 31.01.2018 №44 «Про внесення
електронної системи обміну інформацією за принципом змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5
“єдиного вікна”
жовтня 2011 р. № 1031 і від 25 травня 2016 р.
строк - квітень
№364».
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34000 Департамент митної політики
Москаленко О.П.
11. Підготовка підзаконних актів, необхідних для
впровадження в повному обсязі інституту авторизованого
економічного оператора
строк - протягом трьох місяців з дати набрання чинності законами

України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
особливостей оподаткування операцій із ввезення на митну
територію України товарів уповноваженими економічними
операторами” (реєстраційний номер 4776) і “Про внесення змін до
Митного кодексу України щодо деяких питань виконання Глави 5
Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони” (реєстраційний
номер 7473)

34000 Департамент митної політики
Москаленко О.П.

12. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
проекту розпорядження про затвердження Плану дій з
реформування митної справи відповідно до керівних
принципів ЄС, таких як Customs Blueprints
строк - листопад
34000 Департамент митної політики
Москаленко О.П.

13. Розвиток системи управління ризиками у сфері митного
контролю та модернізація автоматизованої системи
митниці
строк - грудень
34000 Департамент митної політики
Москаленко О.П.

не розпочато виконання
Відповідні проекти підзаконних актів будуть
підготовлені у тримісячний строк з дати набрання
чинності законами України “Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо особливостей
оподаткування операцій із ввезення на митну
територію України товарів уповноваженими
економічними операторами” (р.н. 4776) і “Про
внесення змін до Митного кодексу України щодо
деяких питань виконання Глави 5 Розділу IV Угоди
про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським
Союзом,
Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої сторони” (р.н.7473).
Законопроекти р.н. 4776, 7473 не прийняті
Верховною Радою України.
Завдання включено до проекту Плану пріоритетних
дій Уряду на 2019 рік.
не розпочато виконання
27.12.2018 прийнято розпорядження КМУ «Про
схвалення концептуальних напрямів реформування
системи органів, що реалізують державну податкову
та митну політику», яким схвалено напрями
реформи ДФС, метою яких має стати інституційне,
структурне
та
функціональне
оновлення
центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну податкову та митну політику» та буде
актуалізовано План заходів щодо реалізації
зазначених концептуальних напрямів.
Завдання включено до проекту Плану пріоритетних
дій Уряду на 2019 рік.
виконується
 В структурі ДФС утворено Департамент
таргетингу та управління митними ризиками з
чисельністю 44 посадові особи. За відповідним
Департаментом
закріплено
функцію
щодо
проведення аналізу та оцінки митних ризиків, в тому
числі шляхом таргетингу, в режимі цілодобового
функціонування (наказ ДФС від 29.05.2018 № 322).
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14. Оновлення засад стратегічного реформування
державного банківського сектору
строк - квітень
14000 Департамент фінансової політики
Страхова Н.Б.
15. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
проекту Закону України “Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення”
строк – листопад
11000 Департамент податкової політики
Максименко Л.П.

3. Реформування та розвиток фінансового сектору
виконано
21.02.2018 Засади стратегічного реформування
державного банківського сектору схвалено на
засіданні Уряду.

 З метою запровадження в Департаменті
цілодобового режиму функціонування наказом ДФС
від 26.06.2018 №406 внесені зміни до Положення
про Департамент таргетингу та управління митними
ризиками ДФС та розроблено відповідний проект
наказу ДФС щодо організації роботи цілодобових
постів, які будуть функціонувати в Департаменті.
 Наказом ДФС від 12.07.2018 №448 «Про
реалізацію
постанови
Кабінету
Міністрів
України від 28 березня 2018 року №297» у
Департаменті адміністрування митних платежів та
митно-тарифного
регулювання
утворено
управління цінової інформації з чисельністю 12
одиниць.
 ДФС розроблено проект наказу про внесення змін
до наказу Мінфіну від 31.07.2015 №684 «Про
затвердження Порядку здійснення аналізу та оцінки
ризиків, розроблення і реалізація заходів з
управління ризиками для визначення форм та
обсягів митного контролю», який знаходиться на
погодженні в Мінфіні. Завдання включено до
проекту Плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік.

виконано
Законопроект “Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення” зареєстровано у ВРУ за №9417 від
19.12.2018.

ІІ. ЕФЕКТИВНЕ ВРЯДУВАННЯ
3. Децентралізація
Створення нової територіальної основи для діяльності органів місцевого самоврядування
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не розпочато виконання
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від
25.04.2018 №267-р термін розробки методичних
рекомендацій щодо складання місцевих бюджетів
на середньострокову перспективу визначено на
2019 рік.
Завдання включено до проекту Плану пріоритетних
дій Уряду на 2019 рік.
Розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади
272. Розширення повноважень органів місцевого
виконується
самоврядування щодо здійснення адміністрування та
08.11.2018 законопроект «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо удосконалення
контролю за сплатою місцевих податків і зборів
строк – червень (перенесено на жовтень) відповідно до
адміністрування місцевих податків і зборів» подано
рішення Урядового комітету з питань економічної, фінансової
на розгляд КМУ.
та правової політики, розвитку паливно-енергетичного
20.12.2018
законопроект
схвалено
з
комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної
доопрацюванням на засіданні Урядового комітету з
діяльності від 02.08.2018
питань економічної, фінансової та правової
11000 Департамент податкової політики
політики,
розвитку
паливно-енергетичного
Максименко Л.П.
комплексу,
інфраструктури,
оборонної
та
правоохоронної діяльності.
Завдання
щодо
супроводження
даного
законопроекту у ВРУ включено до проекту Плану
пріоритетних дій Уряду на 2019 рік.
4. Реформування системи управління державними фінансами
273. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
виконано
проекту Бюджетної декларації на 2019–2021 роки
Розпорядження КМУ від 18.04.2018 №315-р «Про
строк – червень
схвалення проекту Основних напрямів бюджетної
04000 Департамент державного бюджету
політики на 2019-2021 роки».
Лозицький В.П.
274. Супроводження у Верховній Раді України проекту
виконано
Закону України “Про внесення змін до Бюджетного
Закон України від 06.12.2018 №2646-VIII «Про
кодексу України” (щодо правового підґрунтя для
внесення змін до Бюджетного кодексу України
запровадження
середньострокового
бюджетного
(щодо правового підгрунтя для запровадження
планування) (реєстраційний номер 8044)
середньострокового бюджетного планування).
строк – до прийняття закону
04000 Департамент державного бюджету
Лозицький В.П.
275. Супроводження у Верховній Раді України проекту
виконано
Закону України “Про внесення змін до деяких
Закон України від 06.12.2018 №2646-VIII «Про
законодавчих
актів
щодо
запровадження
внесення змін до Бюджетного кодексу України
257. Розроблення методичних рекомендацій щодо
складання місцевих бюджетів на середньострокову
перспективу,
узгоджених
з
методологією
середньострокового планування державного бюджету
строк – вересень (перенесено на грудень)
05000 Департамент місцевих бюджетів
Кузькін Є.Ю.

7
середньострокового
бюджетного
планування”
(реєстраційний номер 8043)
строк – до прийняття закону
04000 Департамент державного бюджету
Лозицький В.П.
277. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо
затвердження розширеної методики оцінки фіскальних
ризиків
строк – листопад
24000 Управління фіскальних ризиків
Савенко А.М.

278. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
проекту постанови Кабінету Міністрів України про
встановлення порядку підготовки звіту про фіскальні
ризики та їх потенційний вплив на державний бюджет у
плановому бюджетному періоді
строк – у двомісячний строк після набрання чинності Законом

України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України”
(щодо правового підґрунтя для запровадження середньострокового
бюджетного планування) (реєстраційний номер 8044)

24000 Управління фіскальних ризиків
Савенко А.М.

(щодо правового підгрунтя для запровадження
середньострокового бюджетного планування).

виконується
Проект постанови «Про затвердження Методики
оцінювання фіскальних ризиків та внесення зміни
до Методики оцінювання фіскальних ризиків,
пов’язаних з діяльністю суб’єктів господарювання
державного сектору економіки» погоджено
заінтересованими ЦОВВ та 20.11.2018 направлено
на погодження Мін’юсту.
04.12.2018 направлено лист до КМУ щодо
доцільності
передбачення
завдання
про
затвердження розширеної Методики оцінки
фіскальних ризиків у Плані дій Уряду на 2019 рік з
терміном виконання у листопаді 2019 року, оскільки
на сьогодні продовжується робота щодо
узгодження проекту постанови із заінтересованими
органами та міжнародними експертами.
Завдання включено до проекту Плану пріоритетних
дій Уряду на 2019 рік.
не розпочато виконання
За результатами розгляду законопроекту р.н. 8044
(Закон України від 06.12.2018 №2646-VIII «Про
внесення змін до Бюджетного кодексу України
(щодо правового підгрунтя для запровадження
середньострокового бюджетного планування)) в
комітетах ВРУ, було виключено норму щодо
затвердження КМУ порядку підготовки звіту про
фіскальні ризики та їх потенційний вплив на
державний бюджет у плановому бюджетному
періоді.

