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ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Український союз промисловців і підприємців та Торговопромислова палата України об’єднали зусилля задля формування
сучасних методів захисту та просування інтересів національного
товаровиробника. Угоду про партнерство підписали керівники організацій –
Анатолій Кінах та Геннадій Чижиков.
«Наше спільне завдання – гідно захищати українські економічні
інтереси держави як на внутрішньому, так і зовнішньому просторі, стежити
за тим, щоб вітчизняні підприємці почували себе захищено та впевнено у
своїй державі, щоб могли гідно конкурувати зі своїми закордонними
конкурентами. Це вкрай важливо, особливо в нинішніх умовах
різновекторної і різношвидкісної інтеграції», – зауважив президент УСПП
А.Кінах.
Дотримуючись принципів позитивної спадкоємності, за його словами,
УСПП і ТПП об’єднуватимуть науково-технічний, промисловий й кадровий
потенціал своїх учасників перш за все для того, щоб сьогоднішніми
методами захищати внутрішній ринок України, створювати належні умови
для роботи національного виробництва, яке є основою нових робочих місць,
ефективної соціальної політики тощо. Зусилля УСПП та ТПП України будуть
спрямовані і на удосконалення експортної політики, збільшення присутності
конкурентоздатних українських товарів і послуг на світових ринках, каже
А.Кінах.
Геннадій Чижиков згадав про ще одну актуальну тему – захист прав
інтелектуальної власності, запропонувавши посилити співпрацю УСПП і
ТПП в цьому напрямі.
Сторони працюватимуть над спільним формуванням бізнес-делегацій,
які беруть участь у офіційних закордонних візитах Президента України
В.Януковича, опрацьовуватимуть пропозиції іноземних інвесторів та
інформуватимуть про них своїх членів, проводитимуть «круглі столи» та
ділові форуми на актуальні для підприємницького середовища теми.
Для цього, відповідно до підписаної Угоди про партнерство, буде
створена спільна експертна Робоча група, яка працюватиме над реалізацією
поставлених завдань. Відповідні Угоди про співпрацю найближчим часом
будуть підписані між регіональними відділеннями УСПП та територіальними
палатами ТПП України (Сайт Українського союзу промисловців та
підприємців (http://www.uspp.org.ua/news/3430.uspp-ta-tpp-obdnali-zusillyadlya-zakhistu-interesiv-ukrainskikh-pidprimciv.htm). – 2013. – 18.04).
***
Комітет
з
питань
підприємництва,
регуляторної
та
антимонопольної політики рекомендує парламенту прийняти за основу
проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо
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забезпечення державної підтримки підприємницької діяльності
самозайнятих осіб у сфері послуг».
Законопроектом (реєстр. №2191) пропонується внести доповнення до
чинних законів щодо визначення мети та напрямів державної політики у
сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні, заходи щодо
державної підтримки підприємницької ініціативи та діяльності молоді, а
також принципи державної політики зайнятості населення. Також
запропоновано розширити права державної служби зайнятості та надати їй
право надавати безробітним за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування на випадок безробіття безповоротну
фінансову допомогу для підтримки і забезпечення самозайнятості громадян у
сфері послуг.
Проектом передбачається також: виключити із категорії платників
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
самозайнятих фізичних осіб, які провадять діяльність у сфері послуг і обсяг
доходу яких, отриманого ними впродовж календарного року, не перевищує
100 000 гривень, надати право зазначеним особам брати добровільну участь у
системі загальнообов’язкового державного соціального страхування та
зараховувати стаж їх підприємницької діяльності до страхового стажу для
обчислення розміру пенсії за віком.
Відповідні зміни планується внести до законів «Про розвиток та
державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про
сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про збір
та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування», «Про зайнятість населення» та «Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».
Окрім цього, статтю 43 Закону «Про державну реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців» передбачається також доповнити новою
частиною 6, в якій пропонується проводити державну реєстрацію
самозайнятих фізичних осіб-підприємців для провадження ними
підприємницької діяльності без залучення найманих працівників у сфері
послуг за принципом мовчазної згоди шляхом поштового повідомлення
державного реєстратора.
Члени Комітету вважають, що реалізація положень законопроекту
дасть можливість розкрити стимулюючі можливості національної системи
зайнятості, суттєво скоротити безробіття і створити нові робочі місця за
рахунок стимулювання і заохочення підприємницької активності і
самозайнятості громадян у сфері послуг / Інформаційне управління Апарату
Верховної Ради України (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/74553.html). – 2013. –
22.03).
***
Власти Украины планируют упростить условия ведения бизнеса с
целью повышения рейтинга страны в Doing Business. С таким
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сообщением во время пресс-конференции выступил первый вице-премьерминистр страны Сергей Арбузов.
По его словам, главным шагом в этом вопросе станет упрощение
ведения бизнеса на территории Украины. Для этого были наняты
консультанты, которые и помогают получить дополнительную информацию.
Сергей Арбузов рассказал, что вскоре будет разработана специальная
программа, ответственным за которую будет министр экономического
развития и торговли Украины Игорь Прасолов.
Напомним, Doing Business – ежегодный рейтинг легкости ведения
бизнеса, составляют который специалисты Международной финансовой
корпорации Всемирного банка. Его по праву считают ключевым
индикатором бизнес-климата в каждой отдельной стране. В 2012 году
Украина значилась на 152 месте, а в 2013 – на 137 месте (NovostiUA
(http://novostiua.net/main/33492-uproschenie-usloviy-vedeniya-biznesa-pozvolitukraine-popast-v-pervuyu-sotnyu-doing-business-uveren-arbuzov.html). – 2013.
– 20.03).
***
Федерація роботодавців України (ФРУ) розвиває недержавну
систему підтримки малого та середнього бізнесу через розвиток
інвестиційних фондів підтримки підприємництва. Про це заявив голова
ФРУ Дмитро Фірташ в Запоріжжі.
Тут проходила зустріч з представниками понад 200 великих і середніх
підприємств, у тому числі і з керівництвом Запорізької обладміністрації.
За його словами, на великих промислових підприємствах складно
створювати нові робочі місця. Скорочувати безробіття можна тільки якщо
розвивати малий і середній бізнес.
«Потрібно говорити відверто – резервів для створення нових вакансій
на заводах немає – відзначив Дмитро Фірташ. – Модернізація, автоматизація
виробництва на порядку денному. Тому вихід один – треба урізноманітнити
економіку».
За його словами, в Європі за останні десять років 85% робочих місць
створили малі підприємства. При цьому вартість одного з них в десятки разів
нижче.
«Якщо на великому промисловому об'єкті одне робоче місце може
коштувати до 50 тис. дол., то в малому бізнесі – близько однієї тис. дол.».
У минулому році в Чернівцях в експериментальному режимі з
ініціативи Дмитра Фірташа був створений перший фонд з підтримки малого
та середнього бізнесу «Буковина». Його інвестував не лише бізнесмен, але і
четверо чернівецьких підприємців.
«Завдяки фонду невеликі місцеві підприємства можуть отримати
пільгові кредити та уникнути банкрутства, а талановита молодь –
фінансування для початку своєї справи, – сказав Дмитро Фірташ. – Це
унікальна модель для України, і ми поширюємо цей досвід в інших
регіонах».
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Місяць тому роботодавці Житомирській області створили другий фонд
з підтримки малого та середнього бізнесу «Полісся». Таку ж організацію
створять в Запоріжжі, щоб не залежати від великих підприємств, зазначив
Фірташ.
Згідно з оцінками експертів ФРУ, якщо фонди підтримки малого та
середнього бізнесу відкриють в кожній області, то за п'ять років
профінансують не менше тисячі проектів. Також створять близько 30 тис.
робочих
місць
(Державна
служба
зайнятості
України
(http://www.dcz.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=D04F9C22E4F292
4A4C5506E65EDF3C0C?art_id=270670&cat_id=4713800). – 2013. – 20.03).
***
В ближайшее время в Украине не ожидается никакого повышения
налоговых ставок. Об этом рассказал глава министерства доходов и сборов
Александр Клименко в эфире украинского телевидения. Он отметил, что в
данная сфера будет развиваться в соответствии с нормами, заложенными в
Налоговый кодекс. Сейчас наблюдается поэтапное снижение ставок налога
на прибыль. Кроме того, в ближайшем времени сократится ставка налога на
добавленную стоимость.
По словам министра, все новшества в налоговом законодательстве
исключают дополнительное давление на бизнес (УРА–Информ (http://ura–
inform.com/ru/economics/2013/03/27/v–ukraine–ne–ozhidaetsja–povyshenija–
nalogovykh–stavok–klimenko). – 2013. – 27.03).

ПРАКТИКА СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОЇ БЕЗПЕКИ
Один
з найважливіших аспектів в формуванні і розвитку
недержавної системи безпеки – створення комплексної системи
підготовки висококваліфікованих фахівців, розробка відповідних
кваліфікаційних стандартів, поєднання в системі підготовки інтересів і
можливостей навчальних закладів усіх рівнів як державної, так і
недержавної форми власності. Такий висновок сформулювала Рада з
корпоративної безпеки УСПП.
За словами голови Ради, президента УСПП, першого заступника голови
Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони Анатолія Кінаха,
розбудова недержавної системи корпоративної безпеки нині відноситься до
завдань державного значення. «Це питання, з огляду на глобальний розвиток
світу, вийшло за межі одних лише ініціатив ділової громадської. Нині це
невід’ємна складова національної безпеки країни. Така думка, в тому числі
завдяки нашій позиції, сформульована у Стратегії національної безпеки
України», – наголосив він.
Підвищення рівня захисту прав власника і інвестора, рівня
корпоративної безпеки є, на переконання Анатолія Кінаха, вкрай актуальним
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завданням влади, від виконання якого залежить стан інвестиційного клімату
в Україні. «Дипломати, посли іноземних держав, акредитованих в Україні,
вже прямим текстом нам кажуть, що інвесторів не турбують високі ставки
податків Україні, проблема полягає в низькому рівні корпоративної безпеки.
А її вирішення в тому числі лежить у площині підготовки кадрів», – зауважив
президент УСПП.
Спеціальність «Управління фінансово-економічною безпекою» була
відкрита в Україні у 2007 році. Піонерами в цій справі були університет
економіки та права «Крок», Львівській державний університет внутрішніх
справ та Харківський національний університет радіоелектроніки. Сьогодні
ця спеціальність викладається в шістнадцяти українських вишах.
Рада з корпоративної безпеки УСПП з 2006 року працює над
формуванням недержавної системи безпеки підприємництва в Україні. За її
ініціативи була розроблена низка законопроектів щодо становлення і
розвитку недержавних секторів безпеки, створена система надання
організаційно-правової допомоги суб’єктам господарювання, встановлені
численні партнерські взаємовідносини у сфері недержавної безпеки з
державними установами та громадськими організаціями в Україні та за
кордоном. До її складу входять представники РНБОУ, Генеральної
прокуратури, СБУ, Міністерства внутрішніх справ, інших центральних
органів державної влади, громадських організацій, приватних підприємств,
науковці та експерти (Сайт Українського союзу промисловців та
підприємців
(http://www.uspp.org.ua/news/3418.pidgotovku-kadriv-zkorporativnoi-bezpeki-treba-pidsiliti.htm). – 2013. – 12.04).
***
«Щодо стану, проблем та перспектив розвитку системи підготовки
кадрів для недержавної системи безпеки»
Тези до виступу Президента УСПП,
Голови Ради УСПП з корпоративної безпеки
Кінаха А.К.на засіданні Ради 12.04.13р.
Глобалізаційні процеси та наслідки світової фінансової кризи свідчать
про те, що однією з умов існування українських підприємств на вітчизняних
та міжнародних ринках є їх спроможність до захисту своїх інтересів,
ефективна протидія недобросовісній конкуренції, шахрайству та іншим
видам злочинів. Тобто, сьогодні безпека підприємства є умовою,
необхідністю та процесом забезпечення існування підприємств.
При цьому, сама специфічність діяльності по забезпеченню безпеки
підприємств вимагає підготовки відповідних фахівців, з певними
професійними знаннями, навичками та вміннями. Особливостями діяльності
фахівців з безпеки є те, що вони не мають прав діяти від імені держави, не
мають сьогодні визначених чинним законодавством повноважень (за
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виключенням приватної охоронної діяльності), тобто їх діяльність повністю
залежить від рівня їх професійної підготовки.
З перших днів незалежності України, а особливо після визнання
світовою спільнотою нашої держави, як країни з ринковою економікою,
більшість суб’єктів господарювання, незалежно від виду їх власності, стали
відчувати необхідність у захисті свого майна, нематеріальних активів та
персоналу від цілої низки ризиків та загроз, які постали в процесі
повсякденної підприємницької діяльності. При цьому з’ясувалося, що
покласти функції захисту та забезпечення підприємницької безпеки можна
було тільки на колишніх службовців правоохоронних органів та інших
силових структур, які звільнилися з державної служби. Таким чином виникла
проблема підготовки кадрів для забезпечення безпеки підприємництва, яка
пізніше перетворилася на загальну проблему захисту майна і громадян там,
де державні органи за своїм призначенням чи обмеженими можливостями
нездатні були здійснювати такі функції.
Найбільш поширеними спеціальностями у недержавних безпекових
структурах стали охоронник та охоронець. Відсутність законодавчої бази,
освітніх програм, кваліфікаційних характеристик призвели до необхідності
приватним охоронним компаніям організовувати підготовку своїми силами.
Тільки після п’яти-шести років такої діяльності підготовка зазначених
категорій була біль-менш врегульована, але і сьогодні ми маємо в цій сфері
дуже багато проблем, які потребують негайного врегулювання. Після
прийняття Закону України «Про охоронну діяльність» гостро постала
проблема затвердження нових «Ліцензійних умов провадження охоронної
діяльності», які мають врегулювати, в тому числі, кваліфікаційні
характеристики до персоналу охоронних компаній, на опрацюванні у
Верховній Раді України знаходиться проект ЗУ «Про приватну детективну
(розшукову) діяльність», який теж слугуватиме подальшому процесу
становлення та розвитку недержавної системи безпеки.
Непросто формується інша, не менш важлива складова системи
підготовки кадрів для недержавних структур безпеки – підготовка фахівців з
вищою освітою за рівнем бакалавр-спеціаліст-магістр.
В 2007 році за ініціативою Українського союзу промисловців та
підприємців вперше серед країн СНД в Україні була відкрита
спеціальність «Управління фінансово-економічною безпекою» за освітньо –
кваліфікаційним рівнем «магістр». Першими вищими навчальними
закладами, де була відкрита ця спеціальність були: Університет економіки та
права «КРОК», Львівський державний університет внутрішніх справ та
Харківський національний університет радіоелектроніки.
Пізніше з’явилися інші напрями підготовки, навчання за якими було
розпочато в Європейському університеті, Одеському державному
університеті внутрішніх справ та інших ВНЗ як державної, так і приватної
форми власності. Сьогодні підготовку фахівців з безпеки здійснюють у 16
вищих навчальних закладах, з яких: 10 – національні державні університети,
3 – приватної форми власності та 3 відомчих ВНЗ.
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Невирішені частини загальної проблеми. До сьогоднішнього часу не
здійснюються ґрунтовні наукові дослідження щодо організації та визначення
змісту підготовки вітчизняних фахівців з безпеки відповідно до реальних
умов ведення підприємницької діяльності з її ризиками та загрозами. Більш
того, дуже часто науковці і представники освітянського сектору з безпеки
підміняють поняття «Комплексна система безпеки підприємства» на систему
економічної безпеки, хоча економічна безпека поряд з фізичною,
інформаційно-аналітичною, технічною та іншими є складовою загальної
системи безпеки підприємства. Для якісної підготовки професіоналів з
безпеки повинна бути розроблена та впроваджена відповідна ідеологія та
забезпечено виконання певних умов щодо її реалізації.
Така ситуація пов’язана з тим, що ми не маємо безпекового напряму
наукових досліджень, який повинен охоплювати різні науки, а не тільки
економічні. На погляд фахівців, доцільно було б в країні утворити наукову
галузь – національна безпека, з присудженням наукового ступеню кандидат
чи доктор наук з національної безпеки (як це існує у державному управлінні).
Такий підхід дозволив би здійснювати комплексне дослідження проблем
безпеки, у т.ч. безпеки підприємств, регіонів, країни з використанням різних
наукових методів досліджень, що використовуються у юридичних,
психологічних, економічних, технічних та інших науках.
Таким чином, нашим спільним завданням постає напружена робота
щодо удосконалення національної системи підготовки кадрів у сфері
безпеки. З урахуванням непростої соціально-економічної та політичної
ситуації в країні, авангардну роль у виконанні цього завдання може і має
взяти на себе найбільш фахова, найбільш активна частина громадськості,
кінцевим результатом діяльності якої стане формування і стійке
функціонування повноцінної комплексної системи підготовки професійних
та наукових кадрів для недержавної системи безпеки (Інформація
Департаменту з корпоративної безпеки УСПП).

***
Пригунов Павло Якович, кандидат психологічних наук, доцент,
професор кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку та аудиту
Харківська національна академія міського господарства;
Худобін Сергій Михайлович, директор департаменту
з корпоративної безпеки УСПП

КОРОТКИЙ АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО СТАНУ СИСТЕМИ
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ ДЛЯ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ:
ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
В умовах розвитку процесів глобалізації, недобросовісної конкуренції,
в першу чергу з боку транснаціональних компаній, соціально-політичної
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нестабільності в Україні, необхідності подолання наслідків світової
фінансово-економічної кризи, які безпосередньо впливають на стан нашого
суспільства, набувають актуальності питання не тільки професійного
забезпечення безпеки на макрорівні, тобто безпеки держави, а й утворення
багаторівневої системи безпеки. Така система повинна забезпечувати безпеку
особи, як громадянина, вітчизняних суб’єктів господарської діяльності, як
основних наповнювачів бюджету, міську та регіональну соціальноекономічну безпеку тощо. Для того, щоб така система була розроблена,
необхідно відповісти на запитання, хто і яким чином буде забезпечувати
безпеку і особливо це стосується мікрорівня? Тобто, паралельно необхідно
створити систему підготовки фахівців в галузі безпеки та формувати її
наукове забезпечення.
Аналіз останніх публікацій та досліджень. Проблемі організації
підготовки фахівців з безпеки присвячені наукові роботи багатьох авторів:
фахівців – науковців з різних галузей та практиків. Ми можемо відзначити
праці зарубіжних фахівців: M. Button, Y. Koniechy, S. Garfinkel, A.Carrol,
E.Ahlf, A. Zebrowski, Zb. Ruszkowski, Y. Lobkovitz [3-9], О.Захарова,
Й.Ліндера, В.Гамзи, М.Корольова, В.Мак – мака, О.Олейнікова, О.Павлова,
К.Харського, О.Шаваєва, В.Шликова, Є.Ющука, В.Яскевича, В.Ярочкіна [10–
17] та інш.
Окремі праці українських економістів – фахівців з економічної безпеки
присвячені проблемам визначення специфіки діяльності підрозділів безпеки
у системі економічної безпеки підприємств та наукового і навчального
забезпечення. Серед них слід визначити наукові праці (монографії):
І. Белоусової, Л. Г. нилицької, Ю. Кіма, О. Кириченко, В. Кралича, Т. Момот,
В.Франчука, Л.Шемаєвої, І.Шульги [18–20] та інш., у яких здійснена спроба
надання рекомендацій щодо організації підготовки фахівців з безпеки.
Разом з тим, наукових досліджень щодо організації системи підготовки
вітчизняних фахівців з безпеки відповідно організаційно-штатного розкладу,
формуванню її наукового забезпечення ще не проводилось.
Метою виступу є доведення бачення питання формування вітчизняної
системи підготовки кадрів з вищою освітою в галузі безпеки підприємств,
установ, організацій, надання науково обґрунтованих пропозицій щодо
вдосконалення формування вітчизняної системи вищої освіти з підготовки
кадрів для забезпечення потреб безпеки.
Як свідчить закордонний досвід, система підготовки фахівців з
вищою освітою в галузі безпеки складається з двох складових.
Перша – підготовка фахівців в сфері фізичної безпеки (охоронної
діяльності та розшуку). До цієї системи входять освітні програми підготовки
фахівців зі спеціальностей:
«Security management» (освітньо – кваліфікаційні рівні: (бакалавр,
магістр),
«Private Detective» – «Приватний детектив» (освітньо –
кваліфікаційний рівень: бакалавр, магістр).
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Особливостями її є те, що освітня система підготовки фахівців в галузі
безпеки орієнтована на виконання охоронних функцій, які є складовою
загальної безпеки підприємства.
Другий напрям підготовка фахівців за спеціальностями:
«Risk management» – (рівень бакалавр, магістр);
«Сrisis management» - (рівень магістр).
Ці програми направлені на підготовку фахівців, які мають
забезпечувати стійке існування суб’єктів господарської діяльності або
регіонів (штатів) та сприяти їх розвитку.
Особливостями цих освітніх програм є те, що підготовка фахівців з
безпеки з одного боку звужена, а з іншого існує їх багаторівневість.
Підготовка фахівців з безпеки у розвинутих країнах світу здійснюється
за аналогом окремих наших спеціальностей, які відносяться до специфічних
категорій. Тобто, забезпечувати безпеку можуть фахівці, які мають різну
базову освіту на рівні «бакалавра» (юридичну, економічну, психологічну
тощо). Це не стосується тільки забезпечення інформаційної безпеки –
окремого напряму підготовки.
В Україні протягом її незалежності зроблені цілеспрямовані кроки для
розбудови системи освіти в галузі безпеки та її наукового і організаційноштатного забезпечення. В цьому питанні ми обрали свій шлях, враховуючи
міжнародний досвід, але не копіюючи його.
Слід відзначити українських вчених, які протягом двадцяти років
розробляли освітянську систему підготовки фахівців з безпеки, поєднуючи
вимоги до її забезпечення як на макрорівні, так і мікрорівні. Це В. В. Крутов,
А. І. Марущак, В. А. Ліпкан, Л. В. Гнилицька, С. В. Мельник, В. І. Франчук
та багато інших.
Перш, ніж розкрити стан підготовки фахівців – безпекознавців, ми
повинні проаналізувати, чи визначається їх діяльність на державному рівні,
тобто, чи існують такі професії в Україні, і якими є до них вимоги.
Згідно діючого класифікатора професій ДК003:2010 та змін і доповнень
№ 1 від 16.08.2012р. [23–24] в державі існує низка посад для фахівців в галузі
безпеки, для заняття яких потрібна відповідна вища освіта (таб.1–3).
Таблиця 1.
На рівні керівників ми маємо наступні посади:
№
з/п
1

2
3

Професійні назви робіт
Керівник (директор, начальник) підрозділу (служби, управління,
департаменту тощо) з безпеки (фінансово-економічної,
інформаційної)
Керівник підрозділу з охорони та безпеки (фізичної та майнової)
Менеджер систем з інформаційної безпеки

Код КП
1229.1

1229.1
1495
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Для зайняття цих посад потрібна відповідна повна вища освіта
(освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», «магістр»), стаж роботи на
посадах та обов’язкове проходження курсів підвищення кваліфікації.
На рівні професіоналів:
Таблиця 2
Код КП

№
Професійні назви робіт
з/п
1
Професіонал з фінансово-економічної безпеки
2
Професіонал з інтелектуальної власності

2414.2

3

Професіонал із організації інформаційної безпеки

2149.2

4

Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки

2414.2

5

Професіонал з охоронної діяльності та безпеки

2423.2

6

Професіонал з організації захисту інформації з обмеженим
доступом

2149.2

7

Приватний детектив

2429

2419.2

Для заняття цих посад потрібна відповідна освіта на рівні «спеціаліст»,
«магістр» з отриманням кваліфікації, яка надає право займати такі посади.
Таблиця 3.

На рівні фахівців:
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

Професійні назви робіт
Фахівець з фінансово-економічної безпеки
Фахівець із туристичної безпеки
Фахівець з організації інформаційної безпеки
Фахівець з організації майнової та особистої безпеки
Фахівець з організації захисту інформації з обмеженим доступом
Інспектор воєнізованої охорони
Помічник приватного детектива

Код КП
3411
3414
3439
3450
3439
3450
3450

Для заняття цих посад потрібна освіта на рівні «бакалавр», а в окремих
випадках і «спеціаліст» з відповідною кваліфікацією або (спеціалізацією).
За ініціативою Українського союзу промисловців та підприємців за
підтримкою Міністерства соціальної політики України у жовтні 2011р. був
розроблений та затверджений Довідник кваліфікаційних характеристик
професій працівників «Безпека господарської діяльності підприємства,
установи, організації» - Випуск №99, тобто, розроблені та затверджені на
державному рівні кваліфікаційні характеристики фахівців з безпеки [25].
Ми можемо констатувати, що на державному рівні щодо організаційноштатного забезпечення утворені всі умови для професійної діяльності
фахівців з безпеки.
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Проаналізуємо наявність освітніх програм для кожної групи фахівців,
де потрібна вища освіта.
Що стосується рівня фахівців, то базову вищу освіту можливо
отримати тільки за спеціальностями:
– фахівець з організації інформаційної безпеки;
– фахівець з організації захисту інформації з обмеженим доступом.
Відповідно напряму підготовки 17.01 – «Інформаційна безпека».
За іншими професіями жоден вітчизняний ВНЗ фахівців не готує.
Разом з тим, в Україні є нагальна потреба у підготовки фахівців з:
– фінансово-економічної безпеки;
– туристичної безпеки;
– організації майнової та особистої безпеки тощо.
Що стосується рівня професіоналів, де потрібна освіта на рівні
«спеціаліст», «магістр» то у нас у цьому напряму є певні досягнення та
переваги.
У 2007 році Україна перша серед країн СНД відкрила у специфічних
категоріях спеціальність 8.18010014 «Управління фінансово-економічною
безпекою», у грудні 2011 року МОНмолодьспорту України було затверджено
галузевий стандарт за цією спеціальністю, згідно якого випускники
отримують кваліфікації:
·
2414.2 «Професіонал з фінансово-економічної безпеки» або
·
2414.2 «Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки». Ця
унікальна спеціальність розкриває великі можливості для її випускників.
Вона відноситься до специфічних категорій і не є економічною. Ця
спеціальність відкривається як на юридичних факультетах, так і на
факультетах менеджменту або економічних.
Фахівців з інтелектуальної власності теж готують у рамках
специфічних категорій за спеціальністю 8.18010011 «Інтелектуальна
власність».
У 2011 році в Київському національному університеті ім. Тараса
Шевченко був утворений Інститут державної охорони і за його ініціативою у
специфічних категоріях була відкрита магістерська програма 8.18010026
«Охоронна діяльність та безпека» з присвоєнням кваліфікації 2423.2
«Професіонал з охоронної діяльності та безпеки». Недоліком цієї
спеціальності є те, що стандарт на підготовку за нею обмежений грифом
ДСК, і поки підготовка цивільних осіб за нею не здійснюється.
Підготовка професіоналів з інформаційної безпеки та захисту
інформації з обмеженим доступом здійснюється у відповідних ВНЗ за
напрямами підготовки 17.01 «Інформаційна безпека».
Поки жодним ВНЗ не здійснюється підготовка приватних детективів та
їх помічників. Це було б краще зробити на юридичних факультетах як
спеціалізацію. Для бакалаврів – помічник приватного детектива; для
спеціалістів або магістрів – приватний детектив.
Таким чином з 7 безпекових професій, де потрібен освітньокваліфікаційний рівень «спеціаліст», «магістр», існує 6 освітніх програм, які
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дають можливість отримати відповідну до класифікатора професій
кваліфікацію та відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень, що дає
можливість випускникам виконувати функціональні обов’язки, як
професіоналів з безпеки.
Що стосується рівня керівників, то для посідання цих посад окрім
зазначених вище наявності освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»,
«магістр», стажу роботи на посадах в галузі безпеки, потрібно пройти
відповідні курси підвищення кваліфікації з безпекознавства за управлінським
фахом.
Харківською академією міського господарства розроблена програма
«Вищих академічних курсів для керівників підрозділів з безпеки (служба,
управління, департамент)», які розпочинають навчання у 2013 році.
Таким чином, ми можемо констатувати, що в Україні створена та
визначена основа для формування системи підготовки кадрів з вищою
освітою в галузі безпеки, але сьогодні не існує ВНЗ державної форми
власності, який би став флагманом з підготовки кадрів вищої ланки для
потреб безпеки (особливо це стосується спеціальності «Управління
фінансово-економічною безпекою»).
Що стосується наукового забезпечення безпекового напряму
підготовки, то тут існують певні негаразди і пов’язані вони з науковими
поглядами на безпеку.
Так у кожній галузі науки, розглядаються проблеми безпеки, як на
макрорівні так і мікрорівні (юридичні, економічні, психологічні, державне
управління тощо), також проблеми безпеки досліджуються на стиках наук.
Але існує, ще 21-й напрям, який має назву «національна безпека», де теж
досліджуються проблеми безпеки (наприклад 21.04.01 – економічна безпека
держави; 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності –
економічні науки). Чим науковець з економіки, який досліджує проблеми
економічної безпеки, буде відрізнятися від науковця з національної безпеки,
який теж отримує диплом кандидата чи доктора економічних наук? А
можливо дослідити проблеми забезпечення економічної безпеки у тому ж 21
напрямі виключно економічними методами, як на тому полягають
економісти?
Сьогодні мова повинна йти про комплексну науку з національної
безпеки, де не може бути ні юридичних, ні економічних, ні психологічних
наук.
Для цільових досліджень проблем безпеки повинен використовуватись
комплекс методів досліджень, тоді ми отримаємо науковців з безпеки. Також
повинен бути єдиний центр з координації та обліку таких досліджень. Тим
більше, що у ДК 003: 2010 є посади за №2414.1. «Науковий співробітник та
науковий співробітник – консультант з питань фінансово-економічної
безпеки».
Завдання:
– Для перспективного розвитку освітнього простору підготовки фахівців з
безпеки та вдосконалення системи підготовки фахівців з вищою освітою в
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галузі безпеки необхідно продовжити роботу у цьому напрямі. Було б
доцільним утворити при МОНМолодьспорту України робочу групу і
визначити провідний вищий навчальний заклад (державної форми власності),
на базі, якого організувати роботу робочої групи;
– У переліку напрямів за якими здійснюється підготовка фахівців у ВНЗ за
освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», затвердженого Постановою
КМУ№1719 від 13 грудня 2006р., є 17 напрям «Безпека», до якого входять
групи спеціальностей: 17.01. – «Інформаційна безпека» та 17.02 – «Цивільна
безпека». Пропонується розпочати роботу по введенню до цієї групи нової
підгрупи 17.03 – «Безпека підприємств, установ, організацій» і таким чином
завершити формування системи підготовки фахівців – безпекознавців з
вищою освітою (від молодшого спеціаліста – до магістра).
– Шляхом введення спеціалізацій розпочати підготовку фахівців з безпеки
(тобто заповнити потреби у фахівцях з безпеки);
– Розробити освітні програми з підготовки приватних детективів та їх
помічників;
– Утворити науковий центр з координації наукових досліджень у безпековій
сфері.
– Розробити ряд освітніх програм з підвищення кваліфікації в галузі безпеки
для представників правоохоронної системи України, які звільняються у запас
і бажають працювати в системі безпеки підприємств, установ, організацій.
– Внести до класифікатора професій ДК 003:2010 у групу професій № 2414.1
«Науковий співробітник (фінансово-економічна безпека), науковий
співробітник – консультант з фінансово-економічної безпеки» професію
«Експерт з безпеки (підприємств, установ, організацій)», розробивши
відповідну кваліфікаційну характеристику для займання посад за цією
професією (Інформація Департаменту з корпоративної безпеки УСПП).
***
Рішення Ради Українського союзу промисловців і підприємців
з корпоративної безпеки
від 12 квітня 2013р.
Розглянувши заплановані питання порядку денного, учасники
засідання, підтримуючи ініціативу представників вищих навчальних закладів,
ВГО «Українська федерація професіоналів безпеки», державних і приватних
відомств і структур, які готують фахівців у сфері безпеки, щодо необхідності
створення в Україні комплексної системи підготовки кадрів для недержавної
системи безпеки, вирішили:
По питанню № 1: «Стан справ та перспективи розвитку системи
підготовки магістрів з фінансово-економічної
безпеки в Україні»
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Українському союзу промисловців і підприємців спільно з
Навчально-науковим інститутом менеджменту безпеки Університету
економіки та права «КРОК» з метою подальшого вдосконалення системи
підготовки магістрів за спеціальністю 8.18010014 «Управління фінансовоекономічною безпекою» створити при УСПП:
- Методичну раду із залученням до ії роботи провідних науковців та
фахівців-практиків у сфері безпеки, до компетенції якої включити вирішення
наступних завдань:
- вироблення єдиних критеріїв і вимог до фахівців у сфері безпеки;
- формування єдиних вимог до змісту навчального процесу;
- вироблення рекомендацій щодо організації навчального процесу та
методик підготовки фахівців з безпеки.
- Робочу групу для вивчення реального стану справ щодо підготовки
магістрів зі спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною
безпекою» та розробки пропозицій щодо ії вдосконалення з урахуванням
вимог бізнесу та громадськості.
По питанню № 2: «Кваліфікаційні вимоги до підготовки охоронників та
реальні можливості ринку щодо їх практичної
реалізації»
1. Українському союзу промисловців і підприємців спільно із
закладами, установами та організаціями, які беруть участь у формуванні
та розвитку недержавної системи безпеки, здійснюють підготовку кадрів
для суб’єктів сектору безпеки, продовжити роботу по удосконаленню
кваліфікаційних вимог до підготовки охоронників з урахуванням реального
стану ринку охоронних послуг та можливостей навчальних закладів у цій
сфері.
2. Українському союзу промисловців і підприємців створити робочу
групу з числа провідних фахівців освіти та галузі безпеки для вивчення
світового досвіду щодо професійної підготовки охоронників. Членам робочої
групи розробити пропозиції щодо можливих шляхів гармонізації та
стандартизації кваліфікаційних вимог з урахуванням світового досвіду.
3. Українському союзу промисловців і підприємців як
координатору, а також ВГО «Українська федерація професіоналів
безпеки» (УФПБ), ВГО «Українська федерація індустрії безпеки»
(УФІБ), ВГО «Українська федерація спеціалістів безпеки» (УФСБ), ВГО
«Український союз пожежної та техногенної безпеки» (УСПТБ) на
засіданні Робочої групи УСПП щодо опрацювання законопроектів та
проектів інших нормативно-правових актів щодо розбудови недержавної
системи безпеки підприємництва:
– розглянути пропозиції представників найбільших безпекових
федерацій (УФПБ, УФСБ, УФІБ, УСПТБ) щодо внесення змін в застарілі
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нормативно-правові акти, що регламентують процеси надання охоронних
послуг;
– розробити відповідні пропозиції до органів державної влади і
управління щодо змін до вимог категоріювання об'єктів (ГСТУ 78.11.001.98), які є досить застарілими або приведення їх у відповідність до вимог
постанови КМУ від 7 липня 2010 р. N 565 «Про затвердження критеріїв, за
якими оцінюється ступінь ризику від провадження охоронної діяльності і
визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду
(контролю)»;
– розробити актуальні зміни до Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників, які містяться в Випуску 1 «Професії
працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності» (розділ 2
«Професії робітників») Довідника, затвердженого наказом Міністерства
соціальної політики України від 29.12.2004 № 336 із обов’язковим
залученням до обговорення та імплементації представників Управління
державної охорони та Міністерства внутрішніх справ України.
По питанню № 3 «Підходи щодо розробки професійних та освітньокваліфікаційних
стандартів
за
компетентнісним
підходом для працівників сфери корпоративної безпеки»
1. Українському союзу промисловців і підприємців звернутися:
– до Міністерства економічного розвитку та торгівлі України з
пропозицією щодо залучення представників Ради УСПП з корпоративної
безпеки до формування, розміщення та виконання державного замовлення на
підготовку кадрів з корпоративної безпеки відповідно до положень ЗУ «Про
формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців,
наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення
кваліфікації та перепідготовку кадрів» від 20.11.2012 № 5499-VI та п. 1.5
ст. 26 ЗУ «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх
діяльності»;
– до Міністерства освіти і науки України, Мінсоцполітики України з
пропозиціями щодо залучення представників Ради УСПП з корпоративної
безпеки до розробки державних стандартів професійно-технічної та вищої
освіти, галузевих стандартів вищої освіти, кваліфікаційних характеристик;
професійних стандартів на професійні кваліфікації сфери корпоративної
безпеки відповідно до п. 1-4 ст. 26 «ЗУ Про організації роботодавців, їх
об'єднань, права і гарантії їх діяльності»;
2. Раді УСПП з корпоративної безпеки протягом 2013 року
ініціювати розробку документів нормативно-методичної бази (типова
організаційна структура, штатний розпис, посадові інструкції тощо) та
проектів професійних стандартів за компетентнісним підходом для окремих
професій (посад, професійних назв робіт) сфери корпоративної безпеки;
підготувати проект положення про Центр при Раді УСПП сертифікації
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(оцінювання) професійної кваліфікацій працівників (випускників навчальних
закладів) сфери корпоративної безпеки.
По питанню № 4

« Щодо законодавчого забезпечення формування і
розвитку недержавної системи безпеки»

1. Українському союзу промисловців і підприємців з метою
координації законодавчої діяльності на державному рівні у форматі владабізнес-суспільство:
– прийняти до уваги доповідь щодо стану відпрацювання проекту
«Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності» та проекту ЗУ «Про
приватну детективну (розшукову) діяльність»;
– спільно з фаховими громадськими організаціями та федераціями, що
діють у сфері недержавної безпеки, представниками «Всеукраїнської
асоціації приватних детективів», а також у взаємодії МВС України та СБ
України, активізувати діяльність Робочої групи для доопрацювання проекту
Закону України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність», інших
законопроектів, відповідно до плану роботи зазначеної групи на 2013 рік.
– продовжити діяльність «Робочої групи УСПП по опрацюванню
законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів щодо
розбудови недержавної системи безпеки підприємництва», спрямовану на
активну участь громадськості у розробці і прийнятті нормативно-правових
актів щодо формування законодавчих основ розвитку та функціонування
недержавного сектору безпеки.
Голова Ради УСПП
з корпоративної безпеки
А. К. Кінах
Секретар Ради
С. М. Худобін
(Інформація Департаменту з корпоративної безпеки УСПП).

БІЗНЕС ТА ВЛАДА
ПОРУШЕННЯ ПРАВ ПІДПРИЄМЦІВ

Малі
підприємці
потерпають
від
колізій
вітчизняного
законодавства
Комісія УСПП з питань економічної політики звертається до
Міністерства доходів та зборів України з проханням врегулювати
проблематику визнання витрат фізичних осіб – підприємців, що знаходяться
на загальній системі оподаткування, в частині утримання основних засобів:
амортизаційних відрахувань, ремонтів та технічного обслуговування.
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За словами голови Комісії Юлії Дроговоз, практика проведення
документальних перевірок та роз’яснення податкових органів свідчать про
те, що останніми не визнається більша частина витрат, пов’язаних з
утриманням основних засобів (витрати не тільки на ремонт, але і на технічне
обслуговування таких основних засобів – ред..). Крім цього, у складі витрат
не визнаються будь-які витрати на утримання основних засобів, щодо яких
відсутнє підтвердження права власності фізичної особи-підприємця.
«Не визнаються не тільки витрати на придбання основних засобів та на
їх ремонт, але і на придбання витратних матеріалів та послуг, пов’язаних з
технічним обслуговуванням таких основних засобів. Особливо гострою ця
проблематика є для підприємців, у яких відсутні
документи, що
підтверджують право власності на такі основні засоби, а також відсутній їх
бухгалтерський облік. В результаті цього у підприємців, що займаються,
наприклад, транспортними або поліграфічними послугами, не визнаються
практично всі витрати – запчастини, шини, фільтри, тюнери, чорнила тощо, –
які безпосередньо пов’язані з отриманням доходів від провадження
підприємницької діяльності», – каже Ю.Дроговоз.
У своїх роз’ясненнях податкові органи стверджують, що до складу
витрат фізичної особи не включається сума амортизації основних засобів
тому, що відповідно до вітчизняного законодавства такі підприємці звільнені
від обов’язку вести бухгалтерський облік, отже вони не можуть визначити
суму амортизаційних відрахувань.
Також, на думку податківців, до податкового кредиту фізичних осіб –
суб'єктів господарювання, зареєстрованих платниками податку на додану
вартість, можливе включення сум ПДВ, нарахованих (сплачених) у зв'язку з
придбанням основних засобів, за умови взяття на облік такого майна в якості
основних фондів та використання таких засобів в оподатковуваних операціях
у межах їх господарської діяльності, наявності належного документального
оформлення, підтвердження відповідних витрат та відображення їх у
бухгалтерському й податковому обліку.
Ведення бухгалтерського обліку складу валових витрат виробництва
(обігу) та основних фондів чи нематеріальних активів, що підлягають
амортизації, для фізичних осіб – підприємців на загальній системі
оподаткування законодавством не передбачено, каже Ю.Дроговоз. Крім того,
уточняє вона, відповідно до статті 325 ЦКУ право приватної власності на
майно належить фізичній особі, а не фізичній особі – суб'єкту
господарювання. Тому у підприємця немає можливості вважати майно, яке
перебуває у приватній власності фізичної особи, основними засобами, що
позбавляє його права, за думкою податківців, на визнання витрат та
податкового кредиту з ПДВ стосовно операцій з придбання та використання
основних засобів у своїй підприємницькій діяльності.
«Цей підхід руйнує сенс у веденні підприємницької діяльності
фізичними особами – підприємцями з обранням загальної системи
оподаткування, збільшує податкові ризики й податкове навантаження,
нівелює ефект від такої роботи. Відтак, Комісія УСПП з питань економічної
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політики звертається до Міндоходів розглянути дану проблематику на
фаховому рівні, зробити відповідні висновки й мінімізувати повтор таких
ситуацій у майбутньому», – резюмує Юлія Дроговоз (Сайт Українського
союзу промисловців та підприємців (http://www.uspp.org.ua/news/3427.malipidprimci-poterpayut-vid-koliziy-vitchiznyanogo-zakonodavstva.htm). – 2013. –
17.04).
***
За вирішення питання про цільове використання земельної ділянки і
подальшої передачі її в оренду голова селищної ради одного з районів
західного узбережжя Криму зажадав «подяку» в розмірі п'яти тисяч
доларів США. Чиновника затримали оперативники Управління державної
служби боротьби з економічною злочинністю кримської міліції.
До голови селища звернувся приватний підприємець з проханням про
виділення йому земельної ділянки. На території площею два гектари
бізнесмен мав намір побудувати пансіонат. Глава селища пообіцяв повне
сприяння, але натомість зажадав додаткову грошову винагороду. Свою
допомогу у вирішенні земельного питання чиновник оцінив у п'ять тисяч
американських доларів.
Вказану суму від підприємця отримав посередник. Однак, передати
одержувачу не встиг. Мічені грошові купюри з написом «хабар» вилучили
співробітники УДСБЕЗ.
В даний час територіальним слідчим підрозділом зазначений факт
зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, визначена
кваліфікація за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання
хабара).
Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк
від п'яти до десяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна
(Міністерство
внутрішніх
справ
((http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/834267). – 2013. –
07.04).
***
Прокуратурою м. Сімферополя проведено перевірки додержання
вимог законодавства про засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності при виконанні міськими управліннями СЕС та
ветнагляду покладених на них функцій.
Встановлено непоодинокі факти протиправного «інспектування»
епідеміологами та ветмедиками суб’єктів господарювання, а саме:
проведення перевірок без наявності законних підстав.
На порушення прокуратурою міста внесено подання, за результатами
розгляду якого двох працівників санслужби та чотирьох працівників
ветнагляду притягнуто до дисциплінарної відповідальності (Прокуратура
АР Крим (http://ark.gp.gov.ua/regnews/3305/). – 2013. – 26.03).
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***
Прокуратурою
Вінницької
області
розпочато
досудове
розслідування кримінального провадження за фактом одержання хабара
одним із керівників лінійного відділу внутрішніх справ на Південно–
Західній залізниці.
Як повідомляють у прес–службі обласної прокуратури, під час
отримання 200 доларів США як хабара, міліціонера викрито працівниками
прокуратури області, відділу внутрішньої безпеки УМВС у Вінницькій
області та відділу внутрішньої безпеки на Південно–Західній залізниці ДВБ
МВС України.
– У прокуратуру із заявою звернувся громадянин, у якій вказував, що
заступник начальника – начальник міліції громадської безпеки лінійного
відділу станції Козятин УМВС України на Південно–Західній залізниці за
реалізацію промислових товарів у пасажирських поїздах та непритягнення
його до встановленої законом адміністративної відповідальності, вимагає
щомісячної передачі визначеної суми коштів, – повідомляють у прес–службі
прокуратури
Вінницької
області
(Бізнес–область
(http://vn.biznesoblast.com/article/news/vinnychyna/3918/). – 2013. – 27.03).
***
Прокуратура м. Вінниці виявила у діях міських податківців та
співробітників ветеринарної міліції порушення конституційних засад
підприємницької діяльності.
Про це повідомила прес–служба прокуратури Вінницької області.
«Прокуратурою м. Вінниці за результатами перевірки додержання
законодавства у сфері захисту конституційних засад підприємницької
діяльності внесено подання керівникам податкової інспекції та ветеринарної
міліції. Зокрема, начальнику Вінницької ОДПІ про усунення порушень в
діяльності підрозділу податкової міліції, службові особи якого незаконно
втручалися в діяльність платників податків, безпідставно вимагаючи копії
документів про їх господарську діяльність», – йдеться у повідомленні.
Окрім того, прокуратурою внесено подання до управління
ветеринарної міліції у м. Вінниці. Як з'ясувалось, працівники установи по
кілька разів на рік перевіряли одних й тих самих підприємців і припускались
здійснення контрольних заходів без повідомлення про це суб'єкта
господарювання (RegioNews (http://www.regionews.ua/node/87733). – 2013. –
27.03).
***
Прокуратура відкрила кримінальне провадження через хабарництво
у податковій міліції Луцької ОДПІ.
Про це під час брифінгу 20 березня заявив начальник відділу
прокуратури Волині Володимир Заплотинський, – повідомив власкор IA ZIK.
Прокурор розповів, що зараз у провадженні перебуває справа за фактами
перевищення влади податковою міліцією Луцької ОДПІ. Працівники цієї
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структури без законних підстав зверталися до бізнесу з вимогами надати
копії документів, які підтверджують проведення певних фінансово–
господарських операцій, та з’явитись для надання пояснень.
«Таких фактів встановлено близько 400», – заявив Заплотинський.
З його слів, у подальшому на основі цих документів чинився тиск на
представників бізнесу. Мовляв, це фактично використовувалося для
вимагання «завуальованих хабарів».
«Є особа, якій оголошено про підозру у вчиненні злочину,
передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України
(хабарництво). На цей час виявлено 3 епізоди», – повідомив прокурор (ZIK
(http://zik.ua/ua/news/2013/03/20/399659). – 2013. – 21.03).
***
У Донецьку чиновника викрито у хабарництві. Встановлено, що
приватний підприємець звернувся до обласного управління меліорації та
водного господарства з метою оформлення оренди двох водоймів,
розташованих у Ленінському районі Донецька. Проте, посадовець повідомив,
що підготовка необхідної технічної документації буде коштувати
бізнесменові 7 000 гривень.
Відомості про цей факт внесено до Єдиного реєстру досудових
розслідувань з кваліфікацією за ч.3 ст.368 КК України (одержання хабара).
Прокуратура м. Донецька здійснює процесуальне керівництво ходом
досудового
слідства
(Прокуратура
м.Донецьк
((http://www.don.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=117233
&fp=30). – 2013. – 06.03).
***
Милиционера линейного отделения в речном порту ГУ МВД
Украины в Днепропетровской области привлекли к ответственности за
безосновательную проверку предпринимателя, сообщает пресс–служба
Днепропетровской межрайонной экологической прокуратуры.
В ходе проверки экологическая прокуратура установила, что из
линейного отдела частному предпринимателю был направлен запрос с
требованием предоставить регистрационный и учредительные документы
для проверки – соблюдаются ли требования экологического законодательства
при промышленном вылове рыбы?
Вот только у запросивших документы сотрудников милиции
отсутствовали необходимые правовые основания для подобных действий. По
результатам проверки прокуратурой внесено представление в линейный
отдел в речном порту, которое рассмотрено и удовлетворено. Одно
должностное лицо привлечено к ответственности
(По материалам
информационного
регионального
портала
dnepr.info
(http://dnepr.info/news/region/Za_proverku_bez_prichiny). – 2013. – 21.03).
***
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Прокуратура Святошинского района Киева открыла уголовное
производство по факту служебного подлога административных
материалов налоговиками Святошинской ГНИ.
В декабре 2012 года налоговики Святошинской ГНИ привлекли к
административной ответственности двух киевских предпринимателей за
нарушение порядка представления декларации о доходах и прекращения
предпринимательской деятельности.
Проверкой этих административных материалов установлено, что
подписи предпринимателей в протоколах и постановлениях о привлечении
их к административной ответственности не соответствуют их подписям в
налоговых декларациях, актах проверок и т.д.
Сами же предприниматели объяснили, что никаких админпротоколов и
постановлений они не подписывали.
Прокуратура Святошинского района Киева в Единый реестр
досудебных расследований внесла сведения об уголовном правонарушении
по ч. 1 ст. 366 УК Украины «Служебный подлог».
Досудебное расследование в уголовном производстве проводится
следственным
районной
прокуратуры
(MyTime
(http://mytime.net.ua/news/2013/03/2013-03-15-20.htm). – 2013. – 15.03).
***
Органами прокуратури Київської області закінчено розслідування
та направлено до суду низку кримінальних проваджень щодо корупційних
діянь.
Крім того, засуджено одного з керівників підрозділів ГУ МВС В
Київській області до 2 років позбавлення волі з відстрочкою виконання
вироку на 1,5 років. Дії засудженого кваліфіковані за ч. 2 ст. 369–2 КК
України, тобто зловживання впливом. Міліціонер одержав від приватних
підприємців неправомірну вигоду в сумі 40 тис. грн. Натомість, зі свого боку,
правоохоронець пообіцяв сприяти їм в отриманні дозвільної документації та
безперешкодному здійснені підприємницької діяльності.
Для довідки.
7 квітня 2011 року Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні
правопорушення» до Кримінального кодексу внесено ряд нових статей, які
передбачають відповідальність за вчинення корупційних кримінальних
правопорушень, а саме:
– зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи
приватного права належно від організаційно–правової форми;
– перевищення повноважень службовою особою юридичної особи
приватного права незалежно від організаційно–правової форми;
– зловживання повноваженнями особами, які надають публічні
послуги;
– незаконне збагачення;
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– комерційний підкуп службової особи юридичної особи приватного
права незалежно від організаційно–правової форми;
– підкуп особи, яка надає публічні послуги;
– зловживання впливом
(Прокуратура Київської області
(http://www.kobl.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id
=118210). – 2013. – 29.03).
***
Прокуратурою Кіровоградщини завершено досудове розслідування у
кримінальному проваджені стосовно посадовця, викритого на хабарі у 50 тис.
грн.
Перший заступник міського голови одного з міст Кіровоградщини
вимагав і отримав від директора приватного підприємства 50 тис. грн. хабара
за прийняття рішення про надання дозволу на розміщення тимчасових
об’єктів торгівлі.
Наразі, обвинувальний акт стосовно посадовця скеровано на розгляд
суду
(Прокуратура
Кіровоградської
області
(http://www.kir.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=118409&f
p=10). – 2013. – 03.04).
***
Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за
фактом отримання хабара заступником голови однієї районної
державної адміністрації (Кіровоградська обл.).
Нагадаємо, що на початку року правоохоронці затримали заступника
голови РДА під час отримання хабара у вигляді сучасного телевізора
вартістю понад 10 тис. грн.. Такий «подарунок» посадовець отримав від
заступника керівника приватного підприємства за сприяння у прийняті
рішення укладання договору оренди земельної ділянки, розташованої у
вищезазначеному районі. Наразі, обвинувальний акт скеровано до суду
(Прокуратура
Кіровоградської
області
(http://www.kir.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=
118144). – 2013. – 28.03).
***
Службовцю Управління Укртрансінспекції у Львівській області
повідомлено про підозру у вимаганні хабара.
Працівник вказаного Управління вимагав у приватного підприємця 4
тис.грн. хабара за неприйняття рішення щодо заборони експлуатації колії.
Водночас, 20 березня його затримали працівники органів внутрішніх справ
на транспорті.
Відомості щодо кримінального правопорушення внесено до ЄРДР та за
процесуального керівництва прокуратури Львівської області розпочато
досудове розслідування.
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Наразі зазначеній особі повідомлено про підозру у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України
(одержання службовою особою в будь–якому вигляді хабара за невиконання
в інтересах того, хто дає хабара, чи в інтересах третьої особи будь–якої дії, з
використанням наданої їй влади чи службового становища, поєднане з
вимаганням
хабара)
(Прокуратура
Львівської
області
(http://www.lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=117799&
fp=30). – 2013. – 22.03).
***
В Луганской области задержали директора государственного
шахтостроительного предприятия, который вымогал у частного
предпринимателя 100 тыс. грн. за аренду помещения. Чиновник успел
получить только «предоплату» в 10 тыс. грн.
Об этом «Восточному варианту» сообщили в Отделе по связям с
общественностью управления МВД Украины в Луганской области.
Бизнесмен обратился к директору шахтостроительного предприятия за
помощью в предоставлении помещения. Он рассказал чиновнику, что
получил в одном из банков крупный целевой кредит для раскрутки своего
бизнеса. Услышав это, директор запросил с предпринимателя 100 тыс. грн. и
сообщил, что тот может смело завозить свое оборудование и занимать
помещения, находящиеся на балансе шахтостроителей, а рассчитываться за
это будет в несколько траншей по 10 тысяч гривен.
Чиновник был задержан после первого получения 10 тыс. грн. Именно
в этот момент в ход «деловых отношений» и вмешались сотрудники
УГСБЭП ГУМВД Украины в Луганской области, которые задержали данного
руководителя и сообщили ему о подозрении в совершении им уголовного
правонарушения по статье 368 УК Украины (Восточный Вариант (http://vvariant.lg.ua/region/57509-na-luganschine-direktor-shahtostroitel-vymogal-100tys-grn-vzyatki-s-chastnogo-predprinimatelya.html). – 2013. – 25.03).
***
Начальник отдела ГП «Луганскстандартметрология» задержан за
вымогательство и получение взятки за выдачу предпринимателю
сертификата соответствия на продукцию. Об этом сообщает отдел
связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области.
20 марта следователь Следственного управления ГУМВД Украины в
Луганской области совместно с сотрудниками УГСБЭП в процессе
осуществления негласных следственных действий в помещении торгового
центра «Луганск Сити Центр» изобличили и задержали начальника отдела
одного из государственных предприятий области.
Как отметили в областной прокуратуре, задержанный – начальник
отдела ГП «Луганскстандартметрология».
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Руководитель вымогал и получил от частного предпринимателя 11 тыс.
500 гривен взятки за выдачу ему сертификата соответствия на продукцию
(массажер). Денежные средства, полученные в качестве взятки, изъяты
сотрудниками милиции.
Данный факт занесен в Единый реестр досудебных расследований и
квалифицирован по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение
взятки). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества (ОстроВ
(http://www.ostro.org/lugansk/criminal/news/416693/). – 2013. – 21.03).
***
Прокуратурою міста Миколаєва проведено перевірку щодо
додержання вимог законодавства з питань забезпечення конституційних
засад підприємницької діяльності посадовими особами ММУ УМВС
України в Миколаївській області та його територіальними підрозділами.
Встановлено чисельні недоліки.
Зокрема, мають місце факти проведення перевірок суб’єктів
господарювання за відсутності правових підстав та без винесення
відповідних направлень, не забезпечено ведення обліку та первинної
реєстрації направлень на перевірки суб’єктів господарювання.
– Так, у січні п.р. працівниками міліції проведена перевірка одного з
суб’єктів господарювання, але в направленні, на підставі якого проводилась
перевірка, взагалі визначений інший суб’єкт, – зазначила старший прокурор
прокуратури м. Миколаєва Ольга Польгуй. – Це свідчить про безпідставність
проведеної перевірки.
На усунення виявлених порушень прокуратура міста внесла
керівництву ММУ УМВС України в Миколаївській області подання про
усунення порушень вимог законодавства України з питань забезпечення
конституційних засад підприємницької діяльності, причин та умов, що їм
сприяють, та притягнення винних посадових осіб до дисциплінарної
відповідальності
(Прокуратура
Миколаївської
області
(http://pmo.gov.ua/news/prokuratura_posadovimi_osobamimlconerami_porushu
jutsja_prava_pdprimcv_.htm). – 2013. – 28.03).
***
Прокуратура виявила факти незаконних позапланових перевірок.
Проведеною прокуратурою Миколаївської області перевіркою було
встановлено, що в минулому році Інспекцією державного архітектурно–
будівельного контролю в Миколаївській області безпідставно проведено 8
позапланових перевірок достовірності даних, наведених у деклараціях про
початок виконання будівельних робіт та готовність об'єктів до експлуатації,
які раніше повернуті замовникам будівництва.
– Без обґрунтування необхідності проведення таких перевірок
проведено 11 позапланових перевірок. Як наслідок – 13 перевірок
достовірності
даних,
наведених
у
деклараціях,
виявились
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безрезультативними, – розповідає начальник відділу захисту конституційних
прав і свобод громадян та інтересів держави прокуратури Миколаївської
області Наталя Порошина. – Установлені факти проведення позапланових
перевірок суб'єктів господарювання з питань, що не належать до
повноважень Інспекції, чим порушуються конституційні засади
підприємницької діяльності.
З метою усунення виявлених порушень керівнику Інспекції внесено
подання, за результатами розгляду якого три особи Інспекції притягнуті до
відповідальності
(Прокуратура
Миколаївської
області
(http://pmo.gov.ua/news/prokuratura_vijavila_fakti_nezakonnix_pozaplanovix_p
erevrok_.htm). – 2013. – 12.04).
***
Прокуратура Полтавської області врятувала бізнесмена від тиску
податкової.
На телефон «гарячої лінії» прокуратури Полтавської області надійшло
повідомлення від приватного підприємця щодо здійснення тиску на його
бізнес працівниками податкової міліції м. Полтави.
Прокуратура з’ясувала, що перевірка проводилася з питань, які не
належать до повноважень органів податкової міліції, а тому була
безпідставною. До того ж під час перевірки податківці намагалися незаконно
вилучити товар, призначений для експозиційної виставки.
За втручання прокуратури області перевірка податківців та протиправне
вилучення товару припинені (по материалам сайта Poltava.Info
(http://news.poltava.info/society/9250–prokuratura–poltavskoi–oblasti–
vryatuvala–biznesmena–vid–tisku–podatkovoi). – 2013. – 19.03).
***
Обласна прокуратура виявила факт, коли підприємця перевіряли
майже рік.
Із вимогою усунути виявлені порушення та притягнути винних до
дисциплінарної відповідальності прокуратура внесла подання голові
Державної податкової служби в області. Документ внесений за результатами
прокурорської перевірки.
«Часто працівники податкової міліції проводять незаконні перевірки
суб’єктів господарювання щодо правомірної участі останніх у тендерних
процедурах та повноти виконаного під час будівельних, ремонтних робіт чи
реконструкції об’єктів, що є предметами тендерних угод», – говорить
начальник відділу захисту конституційних прав і свобод громадян та
інтересів держави прокуратури області Олександр Савенко.
Інколи перевірки тривають досить довго.
«Прокуратура виявила факт, коли приватного підприємця перевіряли
майже рік», – зазначає Олександр Савенко.
За його словами, в запитах, які направляють суб’єктам господарювання
працівники податкової міліції, не зазначаються конкретні підстави вимагання
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інформації, фінансово–господарських документів, а досліджувані питання
іноді виходять за межі повноважень податківців.
Ці та інші порушення стали приводом для внесення документа
прокурорського
реагування
(Репортер
Полтава
(http://reporter.pl.ua/novini/podiyi/10863–oblasna–prokuratura–vyjavyla–fakt–
koly–pidpryemtsja–perevirjaly–majzhe–rik). – 2013. – 26.03).
***
Прокуратурою вживаються заходи щодо попередження тиску на
бізнес.
Органи прокуратури Рівненщини, реагуючи на порушення
законодавства щодо додержання конституційних засад підприємницької
діяльності, упродовж 2012–2013 років порушили 1 кримінальну справу,
зареєстрували 3 кримінальні провадження, склали 3 протоколи про вчинення
корупційних діянь, внесли 128 подань, принесли 16 протестів на незаконні
рішення органів місцевого самоврядування.
За документами прокурорського реагування вже притягнуто до
відповідальності 85 посадових осіб органів державного контролю, 19
правоохоронців та 4 особи органів державної виконавчої влади
(Прокуратура Рівненської області (http://pro.gov.ua/zmi/448–prokuraturoyu–
vzhivayutsya–zakhodi–shchodo–poperedzhennya–tisku–na–biznes.html). – 2013.
– 15.03).
***
З початку поточного року органи прокуратури Сумської області за
результатами перевірок додержання податкового законодавства
розпочали 5 кримінальних проваджень, сума збитків за якими складає
понад 85 млн. грн. Проведеними перевірками виявлені численні факти
порушень законодавства про оподатковування в діяльності всіх без винятку
територіальних підрозділів державної податкової служби області.
За інформацією прокурора відділу прокуратури області Олександра
Зеленського, найбільш поширеними порушеннями в її діяльності є неповне
відпрацювання сум податкового кредиту з податку на додану вартість, не
дотримання строків початку та проведення позапланових виїзних перевірок,
неналежне оформлення результатів проведених перевірок і податкових
повідомлень–рішень, а також організації та проведення позапланових
перевірок фізичних осіб–підприємців, записи про державну реєстрацію
припинення підприємницької діяльності яких внесені до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців.
При проведенні перевірок особлива увага була приділена забезпеченню
органами ДПС у Сумській області конституційних засад підприємницької
діяльності, і як засвідчили перевірки, порушення прав платників податків
через несумлінне виконання вимог законодавства допускаються при
здійсненні майже всіх податкових процедур.
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Зокрема, при здійсненні реєстрації та обліку платників податків
виявлені порушення законодавства в діяльності ДПІ у м. Суми, Охтирській
ОДПІ та її відділеннях. Так, на підставі необґрунтованих висновків та рішень
ДПІ у м. Суми державному реєстратору протиправно надіслані повідомлення
про відсутність 17 юридичних осіб за місцезнаходженням, а також змінено їх
стан у базі даних АІС «Реєстр платників податків». Внаслідок вказаних дій
були створені перешкоди для здійснення права на підприємницьку діяльність
суб’єктам господарювання через обмеження при прийнятті податкової
звітності та укладенні угод з контрагентами тощо. Дані порушення були
усунуті лише за втручання прокуратури м. Суми.
Залишається гострою проблема не забезпечення органами податкової
служби додержання законності при проведенні перевірок платників податків.
Найбільш поширеними є порушення, пов’язані із визначенням підстав
проведення позапланових перевірок, своєчасним повідомленням про початок
перевірки, її обсягів, безпідставним збільшенням сум податкових зобов’язань
тощо.
Найбільшими порушеннями, які спричиняють шкоду інтересам
держави, платнику податків та є проявом податкової дискримінації, а також
тими,
є безпідставне донарахування податків і зборів, несвоєчасне
повернення зайво сплачених до бюджету коштів.
По всіх зазначених фактах порушень законодавства з метою їх
усунення та недопущення у подальшій роботі прокурори реагували
внесенням документів прокурорського реагування, за результатами розгляду
яких 43 посадові особи органів державної податкової служби притягнуті до
дисциплінарної відповідальності, з них 15 – за порушення конституційних
засад підприємницької діяльності (Прокуратура Сумської області
(http://www.prokuratura.sumy.ua/index.php?option=com_content&view=article
&id=786:––––43–––––&catid=40:2013–04–02–10–36–44&Itemid=75). – 2013. –
11.04).
***
Как сообщила пресс–служба прокуратуры Сумской области,
проведены проверки соблюдения законодательства об обеспечении
конституционных
основ
предпринимательской
деятельности
правоохранительными и контролирующими органами. По их результатам
установлено, что инспекцией ГАСК в Сумской области в течение второго
полугодия 2012 года рассмотрено 51 анонимное обращение от имени одного
и того же человека. По результатам этих обращений незаконно проводились
внеплановые проверки на предмет соблюдения градостроительного
законодательства в деятельности субъектов хозяйствования. Такие действия
привели к противоправному вмешательству в предпринимательскую
деятельность, подрыву авторитета органов государственной власти, к тому
же прокуратура не исключает возможной причастности сотрудников
инспекции к составлению таких обращений, прокуратурой области открыто
уголовное производство по ч.1 ст.364 УК Украины (злоупотребление
властью или служебным положением).
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Проверку по указанным вопросам проведены также в Сумском
горотделе УМВД Украины в области. В ходе проверки установлено, что
оперуполномоченный СБНОН указанного отдела, используя служебное
положение, с целью улучшения статистических показателей своей работы
путем искусственного их наращивания, составлял и подавал на имя
начальника горотдела рапорты об обнаружении им уголовных преступлений
при отсутствии каких–либо оснований и материалов проверок, в результате
чего в отношении должностных лиц субъектов хозяйствования
необоснованно начинались уголовные производства и проводились
следственные (розыскные) действия. В дальнейшем указанные производства
следователями
закрывались
за
отсутствием
состава
уголовного
преступления.
Как и в предыдущем случае, прокуратурой области открыто уголовное
производство по ч. 3 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или
служебным положением, совершенное работником правоохранительного
органа). Проверки в указанном направлении продолжаются («Ваш шанс»
(http://www.shans.com.ua/?m=inews&nid=5184). – 2013. – 25.03).
***
Схему уникнення сплати штрафних санкцій запропонував
приватному підприємцеві співробітник управління державної податкової
служби в Тернопільській області. Державний службовець заради
збагачення власної кишені готовий був переступити закон. Нечистого на
руку податківця викрили оперативники обласного управління боротьби з
організованою злочинністю.
Як розповів начальник УБОЗ УМВС України в Тернопільській області
Анатолій Лупійчук, податковий інспектор вимагав хабар у бізнесмена за
незастосування штрафних санкцій та пришвидшення процедури закриття
суб’єкта підприємницької діяльності. Ціна питання – 500 доларів.
Співробітники УБОЗу затримали податківця «на гарячому»
безпосередньо після отримання ним більшої частини хабара. Грошові кошти
у сумі 400 доларів вилучено.
Податківця–хабарника, відповідно до статті 208 КПК України,
затримано. Стосовно нього обрано міру запобіжного заходу – домашній
арешт.
Даний факт занесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань і
кваліфікований за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України
(одержання хабара). Санкція статті передбачає покарання у вигляді
позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна. Триває
досудове слідство / Сектор зв’язків з громадськістю УМВС України в
Тернопільській
області
(Міністерство
внутрішніх
справ
(http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/835039). – 2013. –
10.04).
***
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Прокуратура Харківської області спільно з відділом внутрішньої
безпеки при Державній податковій службі (ДПС) в області викрили
начальника однієї з районних державних податкових інспекцій у
хабарництві.
Як повідомив начальник управління прокуратури області Олександр
Бабіков, матеріали про протиправну діяльність податківця надійшли до
прокуратури з відділу внутрішньої безпеки при ДПС в області.
Крім того, із заявою про вимагання у нього хабара з боку начальника
податкової інспекції до прокуратури звернувся директор товариства з
обмеженою відповідальністю (ТОВ).
У зв’язку з цим прокуратурою області розпочато досудове
розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання
хабара у великому розмірі службовою особою, яка займає відповідальне
становище, поєднане з вимаганням хабара) КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник податкової
інспекції з серпня минулого року вимагав від директора товариства хабара в
сумі 150 тис. грн. за зменшення в акті перевірки діяльності ТОВ суми
донарахувань.
При здійсненні контролю за вчиненням злочину податківець одержав у
кінці лютого від директора ТОВ частину обумовленої суми – 20 тис. грн., а
22 березня – ще 100 тис. грн. Після цього він був затриманий працівниками
прокуратури та відділу внутрішньої безпеки ДПС в області.
Хабарнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3
років та з конфіскацією майн
(Прокуратура Харківської області
(http://www.khar.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=117926
&fp=40). – 2013. – 25.03).
***
Не допускати втручання у підприємницьку діяльність і тиску на
бізнес.Такою є головна мета заходів, спрямованих на забезпечення
конституційних засад підприємницької діяльності, які прийняті за рішенням
міжвідомчої наради керівників правоохоронних та контролюючих органів у
прокуратурі Хмельницької області.
Як зазначив на нараді перший заступник прокурора області Руслан
Мартиненко, упродовж минулого року усіма органами влади і контролю
області проведено понад 52 тисячі перевірок суб’єктів малого та середнього
бізнесу, з них більше 40% – позапланові. При цьому, лише кожна третя
перевірка – ефективна.
У роботі більшості вказаних органів виявлено факти втручання в
підприємницьку діяльність. А це: безпідставне проведення перевірок
суб’єктів господарювання, зупинення та заборона їх діяльності, незаконне
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застосування фінансових санкцій, невмотивоване притягнення до
відповідальності.
Так, управлінням ветеринарної медицини в м. Хмельницькому за
минулий рік проведено 825 перевірок без належного повідомлення суб’єкта
перевірки.
Лише 5 відсотків перевірок, здійснених органами податкової служби,
планові. При цьому, допускаються порушення вимог закону щодо
застосування штрафних санкцій, незаконне притягнення до відповідальності.
Як наслідок, прийняті податковими органами рішення скасовувались судами.
Упродовж минулого і цього років на користь платників податків судами
винесено 226 рішень про визнання недійсними податкових повідомлень–
рішень на суму майже 150 мільйонів гривень.
Претензії
щодо
незаконного
притягнення
підприємців
до
відповідальності за неіснуючі порушення звучали і до керівництва Державної
екологічної інспекції в області, санітарно–епідеміологічної служби.
«Створення режиму максимального сприяння розвитку бізнесу є
головним завданням Програми економічних реформ Президента України
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна
держава», – зауважив прокурор області Сергій Соляр. – Звичайно ж,
проведення перевірок суб’єктів господарювання необхідне, але вони повинні
здійснюватись виключно у рамках закону».
Також на нараді наголошено, що сьогодні прокурор зобов’язаний
оперативно реагувати на факти незаконного втручання у діяльність
підприємців і вживати усіх заходів до захисту їх законних прав.
За втручання прокуратури вдалось значно знизити тиск
правоохоронних органів та контролю на бізнес, суттєво зменшити кількість
перевірок. Минулого року прокурорами внесено 61 подання з питань захисту
прав підприємців, за їх порушення до відповідальності притягнуто 86
посадовців органів влади та контролю. У поточному році за документами
прокурорського реагування відповідальність понесли уже 26 посадових осіб.
За наслідками реагування на 13 повідомлень, які надійшли на телефон
«гарячої лінії» прокуратури області, частину визнано обґрунтованими,
незаконні перевірки припинено, а винних покарано / Прес–служба
прокуратури
Хмельницької
області
(Моя
газета
+
(http://moyagazeta.com/news/a–17197.html). – 2013. – 19.03).
***
Співробітники УБОЗ УМВС України в Черкаській області викрили
посадовця, який, зловживаючи своїм службовим становищем, вимагав від
приватного підприємця 50 тисяч гривень хабара.
У нотаріальній конторі під час оформлення передачі у власність
приміщення колишньої селищної школи в одному з районів області,
затримали 58–річного селищного голову. Він протягом грудня 2012 та квітня
2013 року за попередньою змовою з головним бухгалтером селищної ради,
зловживаючи своїм службовим становищем, вимагали та отримали від
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приватного підприємця, хабара в сумі 50 тисяч гривень. Дані кошти чоловік
сплатив понад офіційно заявлену суму за продаж школи.
Слідчим управлінням УМВС України в Черкаській області відкрито
кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України
(одержання хабара).
Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти
років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна / СЗГ УМВС
України
(Міністерство
внутрішніх
справ
(http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/835021). – 2013. –
10.04).

ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПІДПРИЄМЦЯМИ

Співробітниками Джанкойської ОДПІ АРК ДПС торік було
виявлено 36 найманих робітників, з якими не було укладено трудові
відносини. За даними фактам було донараховано і стягнуто 34,9 тис.грн.
податку на доходи фізичних осіб.
Фахівці Джанкойської ОДПІ АРК ДПС черговий раз нагадують, що
одержання заробітної плати без оформлення трудових договорів, а також,
якщо в договорі розмір заробітної плати менше або зовсім не вказується,
приводить до небажаних ситуацій, як, наприклад, невиплата компенсації при
скороченні штатів або при звільненні, несплата лікарняних. При настанні
пенсійного віку сума для нарахування пенсії виявляється мізерною. Якщо
заробітна плата працівників відображається в трудових договорах і
бухгалтерських документах нижче, ніж фактично виплачувана, це
призводить до правової і соціальної незахищеності громадян і втратам
бюджету.
Джанкойська ОДПІ АРК ДПС закликає всіх громадян, при виникненні
фактів виплати заробітної плати в “конверті” або менше встановленого
розміру (на 01.01.2013р. – 1147 грн.), звернутися в податкові органи за
місцем
реєстрації
(ДПС
в
Автономній
Республіці
Крим
(http://crimea.sts.gov.ua/media–ark/local–news/91061.html). – 2013. – 28.03).
***
В феврале 2013 года сотрудниками налоговой милиции ГНС в
Донецкой области выявлена группа лиц, которая занималась
перерегистрацией предприятий на подставных лиц и предоставляла
услуги по ускоренной процедуре банкротства руководителям
платежеспособных предприятий. Об этом сообщает пресс–служба ГНС в
Донецкой области
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По данным пресс–службы, за период 2012–2013г.г. этой группой было
перерегистрировано на подставных лиц около 100 предприятий. В
дальнейшем эти предприятия использовались в схемах уклонения от уплаты
налогов. Для инициирования процедуры банкротства в Хозяйственном суде
Донецкой области члены группы с использованием бланков простых
векселей создавали несуществующую (фиктивную) задолженность.
По предварительным оценкам, убытки от деятельности этой группы,
состоявшей из трех человек, составили более 7 миллионов гривен.
Информация по данным правонарушениям внесена в Единый реестр
досудебных расследований по ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины
(фиктивное
предпринимательство),
ведется
следствие
(КИД
(http://zadonbass.org/news/hot/message_63490). – 2013. – 19.03).
***
На Івано–Франківщині викрито махінації підприємства з псевдо
субпідрядником.
При перевірці снятинського товариства, яке здійснювало будівництво
житлових і нежитлових приміщень, податківці виявили, що його керівник
використав сфальшовані документи, за якими фіктивним субпідрядником
начебто виконувались йому роботи.
Внаслідок махінацій суб’єкт господарювання неправомірно відніс дані
операції до складу валових витрат та податкового кредиту, відтак
підприємство ухилилось від сплати 774 тис.грн. податку на прибуток та 495
тис.грн. податку на додану вартість, які донарахували податківці.
Директор товариства не погодившись з донарахованими сумами,
оскаржив їх у суді. Проте, в процесі судового розгляду, відстоюючи норми
закону, Івано–Франківський окружний адміністративний суд відмовив
підприємству у задоволенні позову.
Крім того, керівника субпідрядної організації притягнуто до
кримінальної відповідальності за створення фіктивного підприємства з
метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ДПС в
Івано–Франківській
області
(http://if.sts.gov.ua/media–ark/news–
ark/91018.html). – 2013. – 28.03).
***
Працівниками податкової міліції Київської області у лютому цього
року викрито протиправну діяльність підприємства, що надавало ІТ–
послуги з використанням електронних коштів – WebMoney. На
підприємстві було створено «конвертаційний центр», який надавав за
грошову винагороду послуги реально діючим суб’єктам господарювання
України з мінімізації податкових зобов’язань та незаконної конвертації
безготівкових грошових коштів в готівку.
За попередньою змовою, група з 5 осіб розробила злочинну схему, яка
полягала у проведенні за матеріальну винагороду безтоварних операцій, з
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використанням первинних документів і розрахункових рахунків суб’єктів
фіктивного підприємництва.
Орієнтовний обіг коштів по рахунках зазначених підприємств за 2011–
2012 роки склав понад 70 млн. гривень, що призвело до ненадходження до
державного бюджету України коштів у сумі понад 10 млн. гривень.
У процесі ліквідації «конвертаційного центру» проведено 11 обшуків
на території Київської області та м. Києва.
Під час обшуків вилучено готівкові кошти в сумі понад 262 тис. грн.,
первинні бухгалтерські та податкові документи, п’ятнадцять печаток
підприємств, комп’ютерну техніку, чорнові записи задіяні в схемі
«конвертаційного центру».
Проводиться досудове розслідування в рамках кримінального
провадження (ДПС у Київській області (http://kyivobl.sts.gov.ua/media–
ark/news–ark/91163.html). – 2013. – 29.03).
***
У Києві на 90 тисяч гривень оштрафовано підприємця, який
приховував справжні об’єми торгівлі.
Столичний приватний підприємець, який займався торгівлею товарами
широкого вжитку, перебував на спрощеній системі оподаткування та
декларував дохід у межах дозволеного. Проте, як виявили фахівці податкової
служби, підприємець навмисно зменшував реальний обсяг реалізації.
Працівники податкової служби міста Києва провели співставлення
задекларованого підприємцем обсягу реалізації з відомостями за формою 1–
ДФ, які надаються до податкової інспекції під час виплати доходу та
встановили, що реальна виручка вказаного підприємця майже у 2,5 рази
перевищує задекларовані за 2010 рік – 496 тисяч гривень.
У результаті платнику єдиного податку було донараховано до сплати в
бюджет майже 90 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб.
Не погоджуючись з рішенням податківців, бізнесмен звертався до
судів різних інстанцій, проте дії податківців були визнані правомірними
(ДПС у м. Києві (http://kyiv.sts.gov.ua/media–ark/news–ark/91010.html). –
2013. – 28.03).
***
Податкова
міліція
Кіровоградщини
викрила
приватне
підприємство, яке не сплатило до бюджету 1,1 млн. грн.
Як виявилось під час перевірки, його службові особи відображали в
бухгалтерському обліку та податковій звітності безтоварні господарські
операції із закупівлі товарів (робіт та послуг).
Такі оборудки дали їм можливість безпідставно завищити валові
витрати підприємства та ухилитись від сплати податку на додану вартість та
податку на прибуток на загальну суму у 1,1 млн. грн.
Матеріали перевірки слідчим податкової міліції ДПС у Кіровоградській
області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань України із
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попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.212
Кримінального кодексу України. Вона передбачає покарання за умисне
ухилення від сплати податків.
Наразі проводиться досудове розслідування. Вживаються заходи щодо
відшкодування завданих державі збитків (ДПС у Кіровоградській області
(http://kr.sts.gov.ua/media–ark/news–ark/90975.html). – 2013. – 28.03).
***
Луганские налоговики прекратили деятельность конвертационного
центра, помогавшего банкротить предприятия. Об этом сообщили в
управлении налоговой милиции ГНС в Луганской области.
Услуги по «ускоренной» процедуре банкротства предоставлял житель
Алчевска.
После вмешательства налоговиков удалось прекратить процедуру
банкротства
2
субъектов
хозяйствования,
которые
участники
конвертационного центра использовали в схемах уклонения от уплаты
налогов. Чтобы уклониться от налоговой проверки, они их пытались
ликвидировать по «ускоренной» процедуре банкротства.
Вообще, с начала года в регионе налоговики разоблачили 3 факта
доведения предприятий до банкротства, по которым возбуждены уголовные
производства. В Единый реестр досудебных расследований внесено 15
уголовных преступлений, 7 из которых – в отношении должностных лиц
предприятий, где налоговый долг составляет более 1 млн. грн. С
предприятий–должников в счет погашения налогового долга взыскано 5,6
млн. грн. К субъектам хозяйствования указанной категории применено 9
административных арестов активов, с их расчетных счетов взыскано 1,8 млн.
грн. (Ирта–fax (http://irtafax.com.ua/news/2013/03/2013–03–29–16.html). –
2013. – 29.03).
***
Податківцями Миколаївської області виявлено факт ухилення від
сплати податків в особливо великих розмірах, що складає понад 6
млн.грн.
Встановлено, що директор товариства з обмеженою відповідальністю
«Т» з березня 2011 по грудень 2011 року з метою ухилення від сплати
податків, мінімізував податкові зобов’язання, незаконно завищив обсяги
валових витрат та незаконно сформував податковий кредит по ПДВ. Шахрай
використовував реквізити підприємств, які не мали з ТОВ «Т» фінансово–
господарських взаємовідносин при проведенні господарських операцій з
придбання товарно–матеріальних цінностій.
За матеріалами працівників податкової міліції ДПС у Миколаївській
області внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення до
Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне
провадження, що кваліфікується за ч.3 ст.212 Кримінального кодексу
України умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах
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та розпочате досудове розслідування (ДПС у Миколаївській області
(http://mk.sts.gov.ua/media–ark/local–news/90349.html). – 2013. – 22.03).
***
Сумські податківці викрили факти застосування тіньових схем
мінімізації податків одним з товариств області, що займається
установкою компресорного обладнання для автогазозаправних станцій.
Зменшити відрахування до бюджету за прибутковими операціями з
установки газового обладнання та підготовки технічної документації
посадові особи сумського інженерно–технічного центру вирішили у
перевірений спосіб. Отримувані прибутки вони розчиняли на рахунках
фіктивних фірм. Щоб штучно збільшити витрати, керівники товариства
вдавалися до безтоварних операцій з придбання товарів та отримання послуг
з розробки і тестування програмного забезпечення. Та, як з’ясувалося у ході
перевірки, усі вказані роботи виконувалися фахівцями інженерно–технічного
центру, а для маскування злочину в офіційній звітності підприємства
використовувалися підроблені документи фіктивних фірм м. Донецька.
Таким чином, сума відображених у звітності операцій склала 6,9 млн. грн., а
сума несплаченого податку на прибуток – 2,1 млн. гривень.
Окрім того, підприємство задекларувало податковий кредит з ПДВ за
наслідками взаємовідносин з фіктивними суб’єктами господарювання на
суму понад 1,9 млн. грн. Загальна сума несплачених до бюджету податків
становить майже 4,1 млн. грн.
За фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах
(ст. 212 ч.3 Кримінального кодексу України) слідчим відділом податкової
міліції розпочато досудове розслідування
(ДПС у Сумській області
(http://sumy.sts.gov.ua/media–ark/news–ark/90839.html). – 2013. – 27.03).
***
На
Тернопільщині
прокуратура
розпочала
кримінальне
провадження стосовно підприємця, який незаконно одержав з
держбюджету відшкодування в сумі понад 100 тис. грн за перевезення
пільгових категорій громадян.
Як повідомили IA ZIK у прес–службі прокуратури області, порушник
здійснював
транспортні
пасажирські
перевезення
на
території
Монастириського району.
«Для збільшення суми бюджетного відшкодування підозрюваний
вдався до фальсифікації. Внісши до офіційної звітності недостовірні дані
щодо кількості перевезених ним пасажирів пільгових категорій, він
незаконного отримав з державного бюджету відшкодування в сумі понад 100
тис. грн», – зазначили у прокуратурі.
Кримінальне провадження відкрили за ч.1 ст.190, ч.1 ст.364 та ч.1
ст.366 КК України (шахрайство, зловживання службовим становищем та
службове підроблення). Для провадження досудового розслідування
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матеріали передали до органів внутрішніх справ (Західна інформаційна
корпорація (http://zik.ua/ua/news/2013/03/19/399282). – 2013. – 19.03).
***
Хмельницьке обласне територіальне відділення Антимонопольного
комітету України оштрафувало підприємця на 5 тис. грн. за недобросовісну
конкуренцію у вигляді поширення оманливої реклами. Про це повідомила
прес–служба облАМК.
У інформаційних плакатах в ліфтах Хмельницького підприємець
розмістив рекламне оголошення торгової марки “ВікноПлюс” з висловами
“ЄВРОПЕЙСЬКЕ ВІКНО” і “НАШІ ВІКНА КУПУЄ ЄВРОПА” із
зображенням прапору Європейського союзу.
Це могло бути сприйняте потенційними споживачами, що вікна
виготовляються та реалізуються в одній із держав – членів Європейського
союзу, вважають антимонопольники.
Як було з’ясовано, продукція торгової марки “ВікноПлюс”
виготовляється в Україні та реалізується на території України, Республіки
Молдови та Ізраїлю.
Поширення оманливої реклами могло поставити підприємця у більш
вигідне становище та надати йому недобросовісні переваги над іншими
суб’єктами господарювання, які також діють на ринку виробництва та
реалізації пластикових вікон, не завдяки власним досягненням, а шляхом
поширення неповних відомостей.
У ході розгляду справи підприємець вилучив та знищив рекламну
продукцію
(Незалежний
громадський
портал
(http://ngp–
ua.info/2013/03/4365). – 2013. – 27.03).
***
У Чернівецькій області з початку нинішнього року за січень–лютий із
109 перевірених порушення законодавства щодо використання праці
найманих працівників виявили на 21 суб’єкті господарювання.
Під час перевірок торік виявлено 267 працівників, які працювали без
оформлення трудових відносин, з початку цього року – 43. Більшість
порушників законодавства щодо легального працевлаштування найманих
працівників – фізичні особи–підприємці.
Внаслідок проведених перевірок керівників–правопорушників притягнуто до
адміністративної відповідальності, матеріали щодо 22 з них направлено до
правоохоронних органів, за результатами розгляду яких у 2012 році
порушено 9 кримінальних справ, а з початку 2013 – 4. Встановлення під час
перевірок фактів відсутності трудових договорів та застосування заходів
адміністративного впливу на порушників сприяють легалізації робочих
місць. На виконання вимог приписів інспекторів праці минулого року
оформлено трудові договори з 94 найманими працівниками, 9 осіб виявили
бажання та зареєструвались як фізичні особи–підприємці, за січень–лютий
ц.р. – трудові договори оформлено з 16 найманими працівниками (Молодий
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буковинець
(http://molbuk.ua/chernovtsy_news/56935–desyat–vdsotkv–
robotodavcv–na–bukovin–ne–reyestruyut–svoyih–pracvnikv.html). – 2013. –
23.03).

СПІВРОБІТНИЦТВО ПІДПРИЄМЦІВ ТА ВЛАДИ У
ВДОСКОНАЛЕННІ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ
ВІДГУКИ НА РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Податківці Бахчисарайського району наголошують, що подання
звітності про використання реєстраторів розрахункових документів
засобами телекомунікаційного зв’язку значно спрощує процес формування
та подання звітності для підприємців.
Начальник відділу інформатизації та обліку платників податків ДПІ у
Бахчисарайському районі Надія Гололобова зазначає, що обов’язкове
подання суб’єктами господарювання до податкової електронних копій
розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на
контрольній стрічці в пам’яті РРО, передбачено нормами Закону України
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення
деяких податкових норм» від 24.05.2012 №4834–VI. При цьому технічні
вимоги щодо створення контрольної стрічки в електронній формі в
реєстраторах розрахункових операцій для різних сфер застосування та
вимоги до модемів відповідають технології, розробленій Національним
банком України.
«Цей сервіс, – переконана податківець, – значно знижує| корупційні
ризики за рахунок зменшення прямого спілкування представників бізнесу із
податковою» / ДПІ у Бахчисарайському районі АРК ДПС
(ДПС в
Автономній Республіці Крим (http://crimea.sts.gov.ua/media–ark/local–
news/91062.html). – 2013. – 28.03).
***
Постійними клієнтами Центрів обслуговування платників
податків на Волині є понад 75 тисяч представників бізнес–спільноти.
Своєчасного інформування про новації у податковому полі потребує
майже 18 тисяч юридичних осіб та 57,5 тисяч підприємців.
Такій чисельній групі платників податків необхідно створити належні
умови для обслуговування, а їх податкова культура, в першу чергу, залежить
від обізнаності з нормами закону, – вважає заступник голови ДПС у
Волинській області Мирослава Конечна.
40

«Минув майже рік, відколи на Волині для комфорту в обслуговуванні
та необтяжливому виконанню платниками податків своїх зобов’язань почали
відкривати сервісні центри. Їх діяльність привнесла у діалог податківців із
бізнесом елементи сучасного комфорту та зручності. Якщо ми говоримо про
впровадження в Україні європейської моделі спілкування податкової служби
з бізнесом, орієнтованої на сервіс найвищої якості, то невід’ємним її
елементом повинна стати своєчасне інформування платників податків про
останні законодавчі новації», – зазначила Мирослава Конечна.
Посадовець підкреслила, що роз’яснювальна робота із платниками
податків проводилася завжди завдяки тісній співпраці та порозумінню із
засобами масової інформації. Податківці мали можливість донести до
підприємницької спільноти та громадян найактуальніші моменти в
оподаткуванні.
«Зокрема, Регіональною програмою створення Центрів обслуговування
платників податків на 2012–2013 роки, яка затверджена рішенням Волинської
обласної ради від 21.06.2012 №12/17 і передбачається компенсація деяких
фінансових витрат для проведення інформаційно–роз’яснювальних кампаній.
За умови виділення обласною радою коштів у рамках Програми вони
витрачатимуться винятково на заходи інформаційного характеру з питань
оподаткування, а також спрямовуватимуться для виготовлення друкованої
інформаційної продукції для платників податків, що розповсюджуватиметься
через Центри», – запевнила Мирослава Конечна.
Беззаперечним позитивом і результатом роз’яснювальної роботи та
інформування платників податків у податковій службі краю є показники із
забезпечення надходжень до місцевих бюджетів. Зокрема, останніми роками
стабільно забезпечується їх перевиконання. Наприклад, за підсумками 2012
року місцеві скарбниці отримали 1127,7 мільйона гривень, що більше як у
2011 році на 14,7 відсотка. Перші місяці цього року свідчать про стабільну
тенденцію залучення додаткового фінансового ресурсу до місцевих бюджетів
теж на рівні 14 відсотків.
«Зверну увагу, що мова йде про добровільне виконання платниками
податків своїх зобов’язань. Без обізнаності платників податків із нормами
податкового законодавства, своєчасних консультацій, роз’яснень, допомоги у
заповненні звітності місцеві бюджети однозначно втрачатимуть частину
фінансового ресурсу. Саме тому, органи місцевого самоврядування
підтримали створення таких сервісних центрів та для якісного надання
інформаційних послуг платникам податків, ефективного користування
ресурсом мас–медіа ухвалена програма підтримки безперешкодного їх
функціонування», – підсумувала Мирослава Конечна.
Довідково: у 2012 році волинські податківці через сервісні центри
надали 322 тисячі послуг платникам податків (ДПС у Волинській області
(http://vl.sts.gov.ua/media–ark/news–ark/91170.html). – 2013. – 29.03).
***
41

У першому кварталі 2013 року податківці Волині провели лише 15
планових документальних перевірок. Наступні три місяці буде проведено
13 таких перевірок. У минулі роки подекуди кількість планових
документальних перевірок сягали до трьохсот щокварталу. Про це на
засіданні громадської ради при ДПС у Волинській області повідомила
заступник голови податкової служби краю Інна Степанюк.
«Ці дані найбільш яскраво ілюструють стосунки податкової та бізнесу і
прагнення волинських податківців створити сприятливі умови для ведення
бізнесу, зокрема забезпечити максимум комфорту тим платникам, котрі
своєчасно і в повному обсязі здійснюють належні відрахування до бюджету»,
– зазначила Інна Степанюк.
Посадовець запевнила, що протягом останніх років для проведення
перевірок плануються винятково підприємства, діяльність яких містить
ознаки ризикованості.
«Ми не перевіряємо сумлінний бізнес. Разом з тим, завдяки сучасним
інформаційним технологіям маємо можливість докладно проаналізувати
діяльність фірм із сумнівною репутацією», – наголосила заступник голови
ДПС у Волинській області.
За словами Інни Степанюк, такий аналітичний підхід до планування
перевірок та більш якісне їх проведення своїм наслідком має збільшення
надходжень до бюджету за результатами контрольно–перевірочної роботи
податківців (ДПС у Волинській області (http://vl.sts.gov.ua/media–ark/news–
ark/90879.html). – 2013. – 27.03).
***
Днями відбулася прес–конференція для засобів масової інформації
щодо впровадження в Дніпропетровській області електронної стрічки
контрольно–касових апаратів.
Головний державний податковий ревізор–інспектор відділу контролю
за проведенням розрахунків готівкою Державної податкової служби в
Дніпропетровській області Г. Мажаев відзначив, що введення контрольної
стрічки в електронному виді – позитивна тенденція, що дає можливість
бізнесу спростити поточний документообіг, але при цьому стимулююча
відповідальність за свої рішення. «Норми законодавства змінюють старий
порядок подачі звітності. Замість подачі звітності на паперових носіях 1 раз
на місяць, передбачається подача звітності на базі технології, розробленої
НБУ по провідних або бездротових каналах зв’язку. Для суб’єктів
господарювання існує два способи виконання вимог законодавства –
придбання РРО нового покоління, що створюють контрольну стрічку в
електронній формі й утримуючі убудовані модеми, або доробка існуючих
РРО й приєднання до них відповідних модемів для передачі звітної
інформації», – заявив він на прес–конференції в ИА «Мост–Дніпро» (Днями
відбулася прес–конференція для засобів масової інформації щодо
впровадження в Дніпропетровській області електронної стрічки
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контрольно–касових апаратів // ДПС у Дніпропетровській області
(http://dp.sts.gov.ua/media–ark/news–ark/88690.html). – 2013. – 12.03).
***
Запорожские бизнесмены обрастают новой техникой.
В торговых точках и кафе Запорожские области стали потихоньку
использовать кассовые аппараты нового образца. Такая техника передает
данные о продаже товара на сервер налоговой службы. Сейчас в области есть
727 кассовых аппаратов, подключенных к технике налоговиков. Из них 384
аппарата – старые. Они просто перестроены – оснащены модемами с
контрольной лентой в электронном виде. А 343 — новые, недавно
закупленные, в них уже есть вся необходимая комплектация, сообщили
специалисты
налоговой
службы
области
(Z–City
9http://z–
city.com.ua/subbota–plus/week–events.html?id=–13638). – 2013. – 27.03).
***
Более 60 тыс. предпринимателей Луганщины работают на
«упрощенке». Об этом сообщает пресс–служба ГНС в Луганской области.
По словам налоговиков, самая популярная из шести групп единого
налога – вторая. Ее выбрали 30,5 тыс. предпринимателей. Первую группу
выбрали для себя 20 тыс. плательщиков, третью группу – 7,5 тыс., четвертую
– почти 4 тыс.
С прошлого года введены пятая и шестая группы единого налога для
субъектов хозяйствования с большими объемами дохода – до 20 млн. грн. В
области на условиях шестой группы работают 3 предприятия.
Среди основных преимуществ упрощенной системы эксперты
отмечают освобождение от ряда налогов и сборов, для первой и второй групп
«упрощенцев» – представление налоговой декларации один раз в год,
возможность не использовать кассовые аппараты.
Напомним, с нового года снижены ставки единого налога для пятой и
шестой групп. Сегодня они составляют 5% при уплате налога на
добавленную стоимость, или 7% от дохода
(Деловая Луганщина
(http://dl.lg.ua/articles/2013–03–20–03.htm). – 2013. – 20.03).
***
Останнім часом дедалі більше платників податків обирають зручний
спосіб подання податкової звітності, який одночасно і економить час на
відвідування податкової – це передача інформації за посередництвом
сучасних інформаційних технологій. Особливо актуальним це стало в період
проведення кампанії декларування доходів громадян. Оскільки в поточному
році громадянам надано можливість прозвітуватися перед податковою в
режимі on–line, а для цього відповідно, потрібен ключ електронного
цифрового підпису, то чимало платників податків його вже отримали та
подали декларацію про майновий стан і доходи в електронному вигляді.
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Загалом, з початку відкриття у м. Рівному АЦСК ІДД ДПС України 7 260
платників податків отримали близько 11 тисяч безкоштовних ключів
електронного цифрового підпису. З цих платників 75 відсотків становлять
фізичні особи–підприємці та громадяни (ДПС у Рівненській області
(http://rv.sts.gov.ua/media–ark/news–ark/90984.html). – 2013. – 28.03).
***
Цифрові декларації з податку на прибуток надсилає на третину
більше підприємств Хмельниччини.
Наразі майже три тисячі платників визначального для держбюджету
податку на прибуток відмовились від традиційних, проте застаріваючих
паперових звітів. Понад 97 відсотків представників бізнес–активу краю, що
сплачують ПДВ, також оцінили переваги цифрового дистанційного
звітування до податкової.
Відтак 80 відсотків декларацій із фундаментальних податків
державного бюджету на Хмельниччині надсилається електронною поштою.
Дедалі популярнішим стає електроний документобіг і серед платників,
що наповнюють скарбниці місцевих громад. На часі половина підприємств
краю, що користується головним багатством держави – землею, звітує до
податкової у цифровому тренді – «електронкою». Також у регіоні зростає й
кількість «спрощенців», які обрали для себе комфорт інформаційної доби при
виконанні своїх зобов’язань перед державою. Так, до відомства надійшло
майже 5 тисяч електронних декларацій з єдиного податку.
«Збільшення числа шанувальників цифрового звітування безперечно
було б неможливим без відкриття при податкових інспекціях у містах
Хмельницькому, Славуті та Кам’янці–Подільському державних центрів з
безкоштовного надання послуг цифрового підпису. За час їх роботи
підприємницький актив краю встиг отримати понад 15 тисяч ключів для
авторизації
електронних документів. Перевагами ж звітування через
Інтернет є не лише уникнення черг, а й численні додаткові IT–сервіси, що
полегшують життя легальному бізнесу, на кшталт, перевірки розбіжностей у
реєстрі виданих й отриманих податкових накладних та Єдиному реєстрі,
інформації про наявність податкового боргу і результатів перевірки
звітності», –
відзначає заступник голови Державної податкової служби у
Хмельницькій області Володимир Михайлюк (ДПС у Хмельницькій області
(http://km.sts.gov.ua/media–ark/news–ark/90784.html). – 2013. – 26.03).
***
З початку року спрощенці Хмельниччини сплатили до місцевих
скарбниць краю понад 25 мільйони гривень єдиного податку,
перевершивши власні минулорічні досягнення більш ніж на 12 мільйонів.
В управлінні оподаткування фізичних осіб ДПС у Хмельницькій
області нагадують, що платники єдиного податку самостійно визначають
розмір своїх зобов’язань перед бюджетом. Перевірити правильність
нарахованих сум податківці зможуть лише після опрацювання декларацій.
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Однак, на думку аналітиків регіональної податкової служби, сума навряд чи
значно зміниться, оскільки «спрощенці» Хмельниччини практично завжди
дотримуються законодавчих правил та не зацікавлені у наявності боргів
перед бюджетом. Зрештою це й не дивно, адже Поділля по–праву вважають
колискою малого бізнесу та спрощеної системи оподаткування.
Наразі у регіоні єдиний податок сплачують майже 40 тисяч приватних
підприємців, а це на 2 тисячі чоловік більше ніж у січні–лютому торік.
Власне, такі результати й засвідчують життєздатність реформованої
спрощеної системи, переконані у відомстві.
Як і раніше, найпопулярнішою серед «єдинщиків» Поділля залишається
друга група єдиного податку. На ній працюють 20 тисяч осіб. Ще 13 тисяч
подолян ведуть власну справу на першій групі. На п’ятій групі на часі вже
працює 4 краянина. Решта обрали для себе 3 групу (Народна газета Є
(http://ye.ua/news/news_11887.html). – 2013. – 26.03).
***
На Черниговщине растет спрос на усиленные сертификаты
электронных ключей по 500 грн.
За первые два месяца этого года налоговики предоставили бесплатные
услуги электронной цифровой подписи около 2,5 тыс. клиентов. Об этом
сообщает IT Expert со ссылкой на ГНС в Черниговской области.
Наибольшим спросом сервис пользуется у физических лиц (их доля
составляет 83%), остальные, а это 17% от общего количества, – юридические
лица. В настоящее время стоимость одного усиленного сертификата без
ограничений в использовании в коммерческих аккредитованных центрах
сертификации ключей в среднем составляет 500 грн. (IT Expert
(http://itexpert.in.ua/rubrikator/item/24210–na–chernigovshchine–rastet–spros–
na–usilennye–sertifikaty–elektronnykh–klyuchej–po–500–grn.html). – 2013. –
21.03).

СПІВПРАЦЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ВЛАДИ ТА БІЗНЕСУ
Державна податкова служба в Дніпропетровській області провела
семінар з підприємцями та представниками сервісних центрів, що
встановлюють і обслуговують РРО. Темою семінару стало введення РРО з
контрольною стрічкою в електронному вигляді. Передбачається, що перехід
на касову стрічку в електронному вигляді не просто змінить, але й спростить
форму звітності. З'явиться можливість автоматичної передачі звітності в
податкову службу, через Інтернет у щоденному режимі. Крім цього,
власники нової касової техніки позбудуться контрольних стрічок у
паперовому вигляді, але зможуть самостійно переглядати в разі необхідності
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відомості про фінансові операції. Крім цього,РРО з контрольною стрічкою в
електронному вигляді дозволять проводити безготівкові операції.
У роботі семінару взяв участь Павло Сидоров, начальник відділу
контролю за проведенням розрахунків готівкою ДПС України. Він повідомив
що Міністерством доходів і зборів не буде змінюватися строк остаточного
переходу на РРО з контрольною стрічкою в електронному вигляді. З 1 липня
2013 року до підприємців, що не виконають вимоги законодавства, почнуть
застосовуватися штрафні санкції. Але є ще час підготуватися й замінити або
модернізувати РРО старого зразка.
Павло Сидоров повідомив, що 26 лютого в ДПС України проходило
засідання технічної комісії, а 5 березня підписаний наказ, яким затверджено
державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій. Переглянути реєстр
самостійно можна на сайті податкової служби України: sts.gov.ua у розділі
«Реєстри». На сьогодні є 16 моделей затвердженої касової техніки для заміни
або модернізації застарілих касових апаратів. Вартість апаратів нового
зразка, з контрольною стрічкою в електронному вигляді й модемом передачі
даних, з початку року помітно знизилася, у середньому з 2 тисяч до 1,2 тисячі
гривень за РРО.
Таким чином, з 1 липня 2013 року встановлюється, що для підприємців,
які використовують розрахункові книжки, звітність залишається в паперовій
формі, для інших суб'єктів підприємницької діяльності вводиться обов'язкове
використання реєстраторів розрахункових операцій з контрольною стрічкою
в електронному вигляд
(ДПС у Дніпропетровській області
(http://dp.sts.gov.ua/media–ark/news–ark/89738.html). – 2013. – 19.03).
***
Представники бізнесу, які працюють на зовнішньоекономічному
ринку, обговорили проблемні питання з керівництвом Житомирської
митниці. Керівник цієї установи Владислав Суворкін запевнив підприємців
про своє сприяння у вирішенні суперечливих питань: «Я переконався в тому,
що до мене не завжди доходить коректна інформація стосовно митних
оформлень – проблем, непорозумінь між митницею і бізнесом. Я
підтверджую свою рішучість стосовно владнання цих непорозумінь»
Підтвердив прагнення вирішити суперечливі питання, особливо у
визначенні митної вартості товарів, і Михайло Богорадов – голова
громадської ради при житомирській митниці: «У зв’язку з кризою назріло
чимало проблемних питань. Їх потрібно вирішувати без емоцій в рамках
конструктивного діалогу, частіше зустрічатися і шукати компроміси»
Для довідки: сьогодні на Житомирській митниці зареєстровано майже
три тисячі представників бізнесу, які займаються зовнішньоекономічною
діяльністю
(Радіостанція
«Житомирська
хвиля»
(http://103fm.com.ua/news/33654–2013–03–22–15–53–53). – 2013. – 22.03).
***
46

За рік роботи понад 65 тис. платників податків. Саме стільки
суб’єктів господарювання та громадян відвідало, перший відкритий на
Закарпатті, Центр обслуговування платників податків при Берегівській
ОДПІ.
Одним із основних пріоритетів діяльності сучасної податкової служби є
якісне обслуговування платників податків, що визначає принципово новий
партнерський рівень відносин з суб’єктами господарювання. Для відвідувачів
ЦОПП створені комфортні умови для заповнення заяв, звітності та
отримання консультацій. За бажанням платники податків можуть
ознайомитися зі змінами податкового законодавства з інформаційних стендів
та електронного табло. До послуг відвідувачів швидкий доступ до інформації
з використанням мережі Інтернет та єдиної бази податкових знань.
Основними завданнями ЦОПП є оперативність видачі дозвільних
документів та довідок та удосконалення процесу приймання звітності від
суб’єктів господарювання. Загалом платникам податків з моменту відкриття
Центру обслуговування при Берегівській ОДПІ видано понад 10 тис. довідок,
більше 5 тис. дозвільних документів, прийнято 49 тис. податкових звітів,
надано 11 тис. роз’яснень та 14 тис. інших адміністративних послуг.
Фахівці Берегівської ОДПІ вивчали також громадську думку щодо
оцінки діяльності Центру та якості обслуговування платників податків. В
результаті 97% респондентів оцінили роботу як позитивну та задоволені
роботою ЦОПП. Функціонування Центрів обслуговування платників
податків окреслює у роботі податкових органів нові пріоритети –
кваліфіковане якісне сервісне обслуговування платників податків, що
сприятиме підвищенню добровільної сплати податків
(ДПС у
Закарпатській
області
(http://zak.sts.gov.ua/media–ark/news–
ark/90832.html). – 2013. – 27.03).
***
Більшість інвесторів позитивно оцінили інвестиційний клімат
Запорізького регіону. Такими є результати експертної оцінки інвестиційного
клімату в області за 2012 рік. Про це йшлося під час засідання Ради
вітчизняних та іноземних інвесторів у Запорізькій області за участю першого
заступника голови Запорізької облдержадміністрації Віктора Ємельяненка,
заступника голови ДПС у Запорізькій області Сергія Давидкова,
представників структурних підрозділів органів влади, підприємств з
іноземними інвестиціями.
Сьогодні Запорізька область посідає дев'яте місце в Україні за рівнем
залучення прямих іноземних інвестицій та за обсягом прямих іноземних
інвестицій на душу населення. Минулого року в економіку області
іноземними інвесторами вкладено 180 млн. доларів прямих іноземних
інвестицій, що в 4,7 разу більше, ніж за 2011 рік.
– Для нас дуже важливо, щоб інвестори відчували підтримку з боку
влади. Ми завжди відкриті для конструктивного діалогу та надання
допомоги, лобіювання інтересів інвесторів на центральному рівні. Адже
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інвестор – це, перш за все, економічний розвиток територій, підвищення
рівня життя людей за рахунок створення нових робочих місць, – підсумував
Віктор Ємельяненко.
Як зазначив у ході засідання Сергій Давидков, для податкової служби
серед пріоритетів залишається розвиток підприємництва і формування
сприятливого інвестиційного клімату. Зокрема, реформа податкового
законодавства України позитивно вплинула на розвиток бізнесу.
Для активізації інвестиційної діяльності Податковим кодексом
встановлені особливості оподаткування суб'єктів господарювання під час
реалізації інвестиційних проектів. Зокрема, з 2013 до 2022 року в
пріоритетних областях економіки прибуток підприємств, отриманий від
реалізації інвестиційних проектів, оподатковується до 2017 року за
«нульовою» ставкою, а до 2022 року включно – 8 відсотків. Також терміном
на 10 років встановлена пільгова система оподаткування для суб'єктів
індустрії програмної продукції, що передбачає сплату податку на прибуток у
розмірі 5%, а також звільнення від ПДВ операцій з постачання програмної
продукції.
– Разом із цим значно збільшилися обсяги відшкодування податку на
додану вартість, перш за все, за рахунок впровадження нової моделі
повернення цього податку. Безумовно, це питання хвилює не тільки
українські підприємства, але і кожного зарубіжного інвестора. На сьогодні в
Запорізькому регіоні більше половини сум ПДВ відшкодовується платникам
в автоматичному режимі. Цей факт говорить про бажання самих підприємств
чесно і зручно взаємодіяти з державою. Вони стабільно виконують основні
критерії і, як наслідок, своєчасно отримують ПДВ на розрахункові рахунки, –
наголосив Сергій Давидков.
Минулого року 22 запорізьких підприємства отримали автоматичне
відшкодування на загальну суму 1 мільярд 780 мільйонів гривень, що на 7
платників більше, ніж в 2011 році. Всього за 2012 рік 80 запорізьким
платникам відшкодовано податку на додану вартість в сумі майже 3 мільярди
гривень.
За перші два місяці поточного року ПДВ «автоматом» відшкодовано 13
підприємствам на суму більше 216 мільйонів гривень, що на 2 платника
більше, ніж за аналогічний період минулого року. За січень–лютий 52
підприємствам регіону відшкодовано ПДВ у сумі майже 661 мільйон
гривень, що на 262 мільйони гривень більше, ніж за аналогічний період
минулого року.
За словами Сергія Давидкова, подальша діяльність податкової служби
буде направлена на продовження якісного обслуговування платників
податків, впровадження ряду електронних послуг, протидія корупційним
проявам та бюрократії, а також якісна взаємодія з бізнесом шляхом
проведення
консультацій
(ДПС
у
Запорізькій
області
(http://zp.sts.gov.ua/media–ark/news–ark/91321.html). – 2013. – 29.03).
***
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Відбулася зустріч за круглим столом представників влади
Долинського району та підприємницьких структур «Влада і бізнес», на
якій обговорено наболілі проблеми підприємців. У заході взяли участь
перший заступник голови районної державної адміністрації Сергій
Плотніков, начальник управління економічного розвитку і торгівлі районної
державної адміністрації Михайло Куцик, голова Ради підприємців району
Любомир Яцків та члени тимчасової районної робочої групи з питань
легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення.
Присутні обговорили проблемні питання у сфері зайнятості населення,
зокрема, питання подорожчання енергоносіїв, сезонності здійснення
підприємницької діяльності, а також оподаткування додаткових виплат, які
виплачуються жителям гірських регіонів.
Підприємці запропонували не оподатковувати «гірські», які є
складовою заробітної плати найманих осіб з метою підтримки
конкурентоспроможності місцевих виробників. Про це повідомили у Івано–
Франківській
обласній
державній
адміністрації (УкрЗахідІнформ
(http://uzinform.com.ua/news/2013/03/29/13076.html). 2013. – 29.03).
***
Касові апарати нового покоління зменшать втручання податкової в
діяльність бізнесу.
Передання звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів
розрахункових операцій в електронному вигляді органам ДПС, надає
можливість платникам податків заощадити свій час, а використання сучасних
технологій призведе до значного скорочення перевірок бізнесу, – зазначив
начальник відділу моніторингу грошових операцій управління податкового
контролю ДПС в Івано–Франківській області Ігор Кравець.
Передання інформації до органів ДПС здійснюється на базі технології,
розробленої Нацбанком України, яка не передбачає підключення до
Інтернету на господарському об’єкті, де застосовується РРО. Користувачам
РРО необхідно звернутись до центрів сервісного обслуговування для
придбання РРО нового покоління або установки відповідних модемів на
наявні РРО у термін до 01.07.2013 року.
На даний час в органах державної податкової служби Івано–
Франківської області зареєстровано 6999 реєстраторів розрахункових
операцій, в тому числі 103 нового покоління та доопрацьовано – встановлено
модеми у 134 реєстратори розрахункових операцій.
Крім того, у березні п.р. під час зустрічі керівництва
облдержадміністрації та контролюючих органів області з представниками
малого та середнього бізнесу у рамках форуму «Бізнес і влада»,
підприємцями запропоновано звернутись до центральних органів влади щодо
відтермінування запровадження з 1 липня 2013 року штрафних санкцій до
суб’єктів підприємницької діяльності за не подання звітності в електронному
вигляді пов’язаної із застосуванням РРО до органів податкової служби (ДПС
в
Івано–Франківській
області
(http://if.sts.gov.ua/media–ark/news–
ark/90597.html). – 2013. – 25.03).
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***
В Киевской горгосадминистрации решено бороться с незаконными
МАФами, делая ставку на открытость и прозрачность. По поручению
руководителя Киева Александра Попова сейчас специалисты КГГА
разрабатывают новую, очень подробную Комплексную схему размещения
малых архитектурных форм в городе.
Схема будет полностью открытой, ее разместят в свободном доступе на
сайте
КО
«Институт
Генерального
плана
города
Киева»
(http://kievgenplan.grad.gov.ua/). Как рассчитывают в КГГА, такой подход
позволит городским властям с помощью киевлян оперативно выявлять
незаконные киоски и пресекать нелегальную торговлю.
«Сегодня киевляне регулярно обращаются в Контактный центр, в
районные администрации с просьбой проверить законность размещения того
или иного киоска. Новая схема позволит жителям города оперативно
выявлять незаконные киоски и информировать об этом городскую власть», –
сказал заместитель главы КГГА Анатолий Голубченко.
Как сообщил Голубченко, на сегодняшний день разработана схема
размещения малых архитектурных форм в масштабе 1:2000, но она позволяет
определить места размещения киосков лишь приблизительно, с точностью до
10 метров. Новая комплексная схема разрабатывается в масштабе 1:500.
«Таким образом, мы с точностью до 25 см определим размещение
временного сооружения», – заявил Голубченко.
Комплексная схема пригодится и предпринимателям. Для них будет
полезной информация о наличии свободных мест для размещения киосков:
занятые узаконенные места будут обозначены красным цветом, незанятые –
зеленым (ForUm (http://www.for–ua.com/kiev/2013/03/20/134039.html). – 2013.
– 20.03).
***
У Світловодську пройшла акція «Податки без таємниць». Метою
заходу стало роз’яснення окремих положень Податкового кодексу України,
що вступили в дію в нинішньому році, керівникам органів місцевого
самоврядування та бухгалтерам підприємств різних форм власності, що взяли
в ньому участь.
Заступник голови ДПС в області Олександр Підлісний розповів
присутнім про пріоритетні напрямки діяльності та досягнення податкової
служби регіону. За його словами, у 2012 році відбувся перехід від фіскально–
силових пріоритетів у роботі до сервісного обслуговування платників. З цією
метою в області відкрито 22 Центри з обслуговування платників податків
(ЦОППи) та введено в дію ряд електронних послуг, покликаних значно
полегшити процедуру сплати податків. В результаті протягом січня–лютого
року нинішнього до зведеного бюджету від платників Кіровоградщини вже
надійшло 401,7 млн. грн., прогнозні показники виконано на 106,4%.
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Олександр Підлісний підкреслив – від платників податків
Світловодської ОДПІ до зведеного бюджету за січень–лютий 2013 року
надійшло 35,9 млн. грн., що складає 107,3% прогнозних надходжень. Це на
20,9%, або на 6,2 млн. грн. більше, ніж за відповідний період минулого року.
За словами посадовця, сплата податків від платників Світловодської ОДПІ
складає 8,9% від загального обсягу надходжень зведеного бюджету по
Кіровоградській області.
Під час заходу співробітники податкової служби та держказначейства
регіону розповіли присутнім про особливості справляння в нинішньому році
плати за землю та фіксованого сільськогосподарського податку з юридичних
осіб, порядку нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб та
декларування доходів, отриманих протягом 2012 року, справляння з них
плати за землю, зміни в податковому законодавстві, що вступили в дію
нинішнього року, а також казначейське обслуговування місцевих бюджетів
(ДПС у Кіровоградській області (http://kr.sts.gov.ua/media–ark/news–
ark/90393.html). – 2013. – 22.03).
***
Податківці Луганщини на третину знизили перевірки бізнесу. Про
це на зустрічі з представниками малого та середнього бізнесу сказала перший
заступник голови державної податкової служби у Луганській області Аліна
Корольова.
«Сьогодні органи податкової служби, – зазначила вона, – працюють за
принципом: мінімум втручання в бізнес добросовісних платників – максимум
сервісу і комфорту. Це наш стратегічний напрямок, по якому ми рухаємося.
Тому акцент у роботі робимо на аналітику, на сучасні комп'ютерні
технології, потужні інформаційні бази. В сукупності це дозволяє нам при
зменшенні кількості перевірок збільшити їх ефективність. Наприклад, у
січні–лютому за порушення податкового законодавства суб'єктам
господарювання донараховано до сплати понад 13 млн. грн., які вже
надійшли до бюджету».
За словами першого заступника, податкова служба використовує
ефективні інструменти, які дозволяють постійно вдосконалювати процес
адміністрування податків. У їх числі – система раннього виявлення,
комплексного відпрацювання та руйнування тіньового сектору економіки.
Суть її роботи доволі проста – в план перевірок програма відбирає
тільки ті підприємства, у яких є ризики несплати податків і зборів. Такий
підхід мінімізує втручання в легальний бізнес та вплив людського фактора.
«Останнім часом, – розповіла учасникам зустрічі Аліна Корольова, –
податкова служба активно переходить на дистанційне обслуговування
бізнесу. Цьому сприяє широкий спектр електронних сервісів, які
допомагають підприємцям спростити документообіг і сплату податків. IT–
новації податкової, як показують останні соцопитування, позитивно
сприймаються в підприємницькому середовищі. Значить, ми на правильному
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шляху» (ДПС у Луганській област (http://lg.sts.gov.ua/media–ark/news–
ark/89990.html). – 2013. – 20.03).
***
С 13 по 16 марта на базе Одесского центра бизнес–образования
Одесского национального экономического университет прошел цикл
бизнес–тренингов. В течение 4 дней начинающих предпринимателей
обучали основам менеджмента и маркетинга предприятия.
«Проводя тренинги, мы столкнулись с тем, что у участников тренингов
не хватало знаний в управлении бизнесом. Многие из них, имея свое дело, не
знали, что именно необходимо производить, как грамотно составить план
продвижения товаров на рынке. В 2013 году мы, принимая это к сведению, а
также учитывая пожелания управления экономики, промышленности
инвестиций Одесского городского совета, внесли некоторые правки в
проведение тренингов с тем, чтобы начинающие предприниматели могли
извлечь максимальную пользу от участия в наших семинарах–тренингах», –
отметила
руководитель
центра
бизнес–образования
Одесского
национального экономического университета Ирина Допира.
В 2013 году основам создания и ведения бизнеса начинающих
предпринимателей обучают не просто одни из лучших преподавателей
Одесского национального экономического университета, но и действующие
специалисты–практики.
«Мы постарались подобрать преподавателей, которые помимо каких–то
научных
знаний,
знаний
теории,
являются
практикующими
преподавателями– бухгалтерами, юристами, экономистами, маркетологами.
То есть они не просто рассказывают тем, кто только встал либо собирается
встать на тропу ведения собственного бизнеса о том, как все написано в
книжках и законах. А непосредственно дают необходимую базу знаний,
иллюстрируя ее конкретными примерами из личной практики», – подчеркнул
руководитель управления экономики, промышленности и инвестиций
Одесского городского совета Игорь Шило.
Напомним, что данные тренинги проводятся в рамках программы по
созданию в Одессе бизнес–инкубатора, которая функционирует в рамках
программы поддержки малого предпринимательства в городе на 2012–2013
годы. Программа создана Одесским городским советом и поддерживается за
счет средств городского бюджета. Участие в семинарах–тренингах и
консультаций, которые проводятся в рамках программы поддержки малого
предпринимательства в Одессе, бесплатное.
В данном цикле семинаров–тренингов приняли участие 45 человек. За 4
дня было проведено около 30 учебных часов. По завершению тренингов,
начинающие
предприниматели
получили
сертификаты,
которые
документально подтверждают то, что они прошли обучение на базе одного из
ведущих
экономических
вузов
Украины
(Деловая
Одесса
(www.delod.odessa.net/news/v–odesse–provodyat–besplatnye–seminary–
treningi–dlya–nachinayuschih–predprinimateley–/). – 2013. – 19.03).
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***
Податківці та представники бізнес–кіл обговорили актуальні
питання податкового законодавства.
Усвідомлюючи те, що тільки обізнані громадяни можуть вчасно
виконати свої податкові зобов’язання та скористатися своїми правами,
працівники податкової служби міста Рівного організовують та проводять
комплекс роз’яснювальних заходів.
Відбулася зустріч рівненських податківців з представниками суб’єктів
господарювання задля обговорення актуальних та нагальних питань, що
турбують платників.
Фахівці податкової служби детально поінформували присутніх щодо
новацій податкового законодавства відносно подання податкової звітності,
порядку її заповнення та подання. Особлива увага приділялась поданню
звітності в електронному вигляді, зокрема поданню копій записів у реєстрах
вданих
та
отриманих
податкових
накладних
за
допомогою
телекомунікаційних мереж загального користування з використанням
надійних засобів електронного цифрового підпису.
На часі – налагодження партнерських відносин між державою та
бізнесом, коли кожен сумлінно виконує свої зобов'язання. Нині діяльність
податкової служби спрямована на підтримку платників податків та створення
умов для зручного ведення бізнесу в правовому полі (ДПС у Рівненській
області (http://rv.sts.gov.ua/media–ark/news–ark/90936.html). – 2013. – 27.03).
***
В Сумской области стартовал первый региональный проект
поддержки
молодежных
предпринимательских
инициатив,
подготовленный работниками областного бизнес–инкубатора.
По информации координатора проекта Виктории ШКИРЕНКО, работа
будет продолжаться на протяжении трех этапов. Во время каждого из них
будет максимально очерчены как круг участников, так и конкретные
предложения предпринимателей. Но прежде участники выяснят мотивы
участия в таком проекте.
Директор областного фонда поддержки предпринимательства
Владислав Котляр уверен, что начинания обязательно станут полезными для
молодежи. Ведь юноши и девушки, которые предложат наиболее
перспективные собственные проекты, получат не только практические уроки
от известных бизнесменов и предпринимателей Сумщины, но и весомую
материальную поддержку, а также соответствующее сопровождение
начатого
дела
в
течение
года
(«СУМЫ
ИНФО»
(http://sumyinfo.com/13406_biznes_inkubator_na_sumshchine_podderzhit_mol
odih_predprinimateley.html). – 2013. – 27.03).
***
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Обласна податкова підтримує розвиток підприємництва на
Сумщині.
Наталія Мірошнікова, заступник голови ДПС у Сумській області
зустрілася з Павлом Михайліді, головою Громадської ради при
Держпідприємництві України під час засідання «круглого столу» в Сумській
обласній раді.
Метою зустрічі було встановлення контактів між представниками
бізнесу Сумської області, органами виконавчої влади, податківцями,
громадськими організаціями для спільного вирішення проблем ведення
господарської діяльності та вдосконалення державної регуляторної політики.
За словами Павла Михайліді, голови Громадської ради при
Держпідприємництві України, розвиток економіки сприяє розвиткові
інститутів громадянського суспільства, що обумовлює необхідність активної
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики.
– Ми, податківці,– говорить Наталія Мірошнікова, заступник голови
ДПС у Сумській області, – орієнтовані на продовження свого подальшого
розвитку виключно шляхом рівноправного партнерства з підприємницькою
спільнотою, конструктивної взаємодії з урахуванням інтересів усіх
зацікавлених сторін.
Бізнес сьогодні є повноцінним учасником у формуванні засад
державної політики у митній та податковій сферах, представники інститутів
громадянського суспільства, малого та середнього підприємництва залучені
до роботи над законодавчими, організаційними, технологічними новаціями.
Представники бізнесових колів теж підтвердили ці слова і зазначили,
що Державна податкова служба у Сумській області завжди підтримує бізнес
на Сумщині і тримає свої двері відкритими (ДПС у Сумській області
(http://sumy.sts.gov.ua/media–ark/news–ark/89720.htm). – 2013. – 19.03).
***
Депутати Хмельницької обласної ради ухвалили
регіональну
програму розвитку малого і середнього підприємництва області на 2013–
2014 роки.
За відповідне рішення проголосувала більшість обранців на сесії
облради.
Метою програми є консолідація зусиль органів державної влади,
місцевого самоврядування, суб’єктів малого та середнього підприємництва,
об’єднань і спілок підприємців з метою посилення ролі бізнесу у вирішенні
соціально–економічних проблем регіону: підвищення рівня його
конкурентоздатності та інноваційності, збільшення внеску в загальні обсяги
виробництва регіону, створення нових робочих місць, зменшення рівня
безробіття тощо.
За розрахунками авторів обласної програми, у разі її виконання
очікується збільшення кількості зайнятих працівників у малому
підприємництві – у 2014 році до 136,8 тис. осіб (у 2012 р. було 130,3 тис.);
54

зайнятих працівників у середньому підприємництві – у 2014 році до 79,4 тис.
осіб (у 2012 році – 78,3 тис.).
Прогнозується, що надходження до бюджетів від суб’єктів малого
підприємництва мають зрости до 680,5 млн. грн у 2014 році (616,8 млн. грн
малі бізнесмени сплатили у 2012 році); від
суб’єктів середнього
підприємництва – 850 млн. грн (759,3 млн. грн).
Довідка НГП. На початок 2012 року загальна кількість суб’єктів
середнього та малого підприємництва в області дорівнювала 71,1 тис.
одиниць. У структурі їх загальної кількості підприємства складають 8,7%, а
фізичні особи–підприємці – 91,3 відсотка. У структурі підприємств
найбільшу частку займають малі – 93,6% (5,8 тис. одиниць), на середні
припадає 6,4% (396 одиниць).
У загальній кількості підприємств області частка малих становить
92,9% (у 2010 році – 92,7%), середніх – 6,6% та перевищує середній показник
по Україні (5,7 відсотка) (Незалежний громадський портал (http://ngp–
ua.info/2013/03/4436). – 2013. – 29.03).
***
Черкаські податківці надали «швидку податкову допомогу» 4,3
тисячам платників.
Мобільні бригади у складі податківців, представників інших
контролюючих органів, громадських організацій, журналістів місцевих ЗМІ
здійснили 152 виїзди у села, на великі підприємства, на ринки міст. 3130
платників отримали за місцем роботи або проживання податкові консультації
і допомогу, одній тисячі ста п’ятдесяти восьми платникам – допомогли
скласти декларації.
За словами в.о. голови ДПС у Черкаській області Володимира
Коломійця виїзди бригад в рамках обласного просвітницького сервісу
«Швидка податкова допомога» себе виправдовують. Так, лише за два місяці
цього року досягнуто приросту надходжень з податку на доходи фізичних
осіб (темп – 113,1 відс., додаткові надходження 24,2 млн.грн.), плати за
землю (темп – 108,8 відс., додаткові надходження 4,6 млн.грн.). Показовим є
приріст надходжень єдиного податку (темп – 265,4 відс., додатково надійшло
19,4 млн. гривень). «Але головним є те, що зростає обізнаність і
добросовісність платників. Як зазначають члени мобільних бригад, у
більшості, пересічні черкащани знають Податковий кодекс України і уміють
застосовувати його положення при визначенні порядку оподаткування своїх
доходів, застосування пільг, складення та подання декларацій. Це дуже
важливий показник», – підкреслив В.Коломієць. Він порадив жителям
області не упускати можливості отримувати фахові податкові консультації
за місцем проживання або роботи. Також громади і крупні підприємства
можуть «замовити» виїзні консультації, звернувшись до керівництва
місцевих податкових інспекцій.
Сервіс працює півтора року. Його завдання – навчання пересічних
громадян основ податкового законодавства, надання практичної допомоги по
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застосуванню положень законодавства на практиці, широке висвітлення
новітніх податкових сервісів і пропагування їх застосування. Торік відбулося
1030 виїздів, «швидку податкову допомогу» отримали близько 12,5 тисяч
осіб
(ДПС у Черкаській області (http://ck.sts.gov.ua/media–ark/news–
ark/91071.html). – 2013. – 27.03).
***
Буковинські бізнесмени, які використовують РРО, контролюються
податківцями рідше.
Зокрема, з початку року у Чернівецькій області проведено лише 92
фактичні перевірки платників податків, які здійснюють готівкові розрахунки
і їх кількість порівняно з минулим роком скоротилася майже на 8 відсотків.
Фактичні перевірки є крайнім засобом впливу на недобросовісних
платників і більшість з них проводяться на підставі скарг та заяв громадян,
які обов’язкові до розгляду відповідно до діючого законодавства, або за
інформацією інших держорганів про наявність правопорушень на
господарських об’єктах платників податків. Податківцями наразі взагалі не
ініціюються фактичні перевірки.
Всі перевірки таких «тіньовиків» результативні. До них, за виявлені
порушення ведення готівкових операцій, відсутність торгових патентів та
ліцензій, застосовано майже 2,5 млн. грн. штрафних санкцій.
Скорочення кількості перевірок зумовлене дотриманням податковою
службою незмінного курсу, спрямованого на перетворення її з фіскального
органу на сервісну службу і відповідно суттєвого зменшення тиску на бізнес,
а після запровадження електронної контрольної стрічки реєстраторів
розрахункових операцій на якій в пам’яті касового апарату формуватимуться
копії розрахункових документів і фіскальних звітів один раз на добу, а цей
звіт автоматично передаватиметься до серверу обробки інформації ДПС –
платники взагалі зможуть забути про фактичні перевірки. Електронна
контрольна стрічка дозволить податківцям проводити
моніторинг та
визначати розбіжності між поданою звітністю та первинними документами
дистанційно та заздалегідь
(ДПС у Чернівецькій області
(http://cv.sts.gov.ua/media–ark/news–ark/89742.html). – 2013. – 19.03).
***
чернівецькі

Книгу обліку доходів
підприємці вестимуть в
електронному вигляді.
Державна податкова інспекція вводить ще один інноваційний проект.
Наразі у стадії розробки перебуває ще один електронний сервіс.
Податківці планують, що незабаром книгу обліку доходів підприємці
зможуть вести також в електронному вигляді. При цьому буде додано
функцію автоматичного формування звіту на підставі даних книги, інформує
прес–служба ДПС у Чернівецькій області.
– Податкова служба продовжує шлях перетворення на сервісну службу.
Мета процесу – мінімізація контактів з платником та, як наслідок цього,
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впливу людського фактору, – розповідає начальник відділу взаємодії зі ЗМІ
та громадськістю податкової інспекції міста Наталія Бальон (Від і До
(http://vidido.ua/index.php/pogliad/article/knigu_obliku_dohodiv_chernivec_ki_
pidpriemci_vestimut_v_elektronnomu_viglja/). – 2013. – 18.03).
***
Чернігівський обласний осередок Всеукраїнської громадської
організації «Бухгалтерський клуб «Баланс» тісно співпрацює з
податковою службою. Оскільки і громадська організація, і державна
контролююча структура зацікавлені у конструктивних зустрічах з бізнесом,
під час яких актуальні та проблемні питання вирішуються в ході обговорення
за участю фахівців, які є професіоналами і можуть виступати своєрідними
арбітрами.
Відкриваючи чергове засідання клубу, голова Чернігівського обласного
осередку Людмила Волковинська наголосила, що це клуб «живого»
спілкування. І тому важливо, щоб бухгалтери висловили свої проблеми,
поставили запитання. А фахівці контролюючих структур нададуть
компетентні роз’яснення, відповіді та консультації.
Засідання клубу сприяють підвищенню професійного рівня
бухгалтерів, їх навчанню, допомагають у прийнятті управлінських рішень. У
центрі уваги завжди і податкова тематика. Основним питанням засідання, яке
відбулося днями, – податок на додану вартість.
Заступник начальника управління – начальник відділу адміністрування
податку на додану вартість управління оподаткування юридичних осіб
Державної податкової служби у Чернігівській області Лідія Кринична,
звертаючись до присутніх у залі, зазначила: «Вже факт вашої присутності на
зібранні, де основним з питань є податок на додану вартість, свідчить, що ви
усвідомлюєте важливість сплати податків, прагнете не допускати помилок і
бути сумлінними платниками податків. ПДВ є одним із бюджетоформуючих
платежів до державного бюджету. Його питома вага по області минулого
року становила 20 відсотків, за два місяці цього року вже 26. Маю надію, що
в цих надходженнях є і ваш внесок».
Оскільки найбільшу зацікавленість викликає практичне застосування
теорії, Лідія Кринична у своєму виступі звернула увагу на новаціях, які
сталися останнім часом з податку на додану вартість, надала роз’яснення
деяких норм податкового законодавства, які у подальшому допоможуть
уникнути помилок, що найчастіше податківці виявляють при проведенні
документальних
перевірок
(ДПС
у
Чернігівській
області
(http://ch.sts.gov.ua/media–ark/news–ark/91238.html). – 2013. – 29.03).
***
Сергій Андрос підприємцям: йдіть не на мітинг, а до мене в кабінет.
Перший заступник Чернігівського міського голови Сергій Андрос
навідався 21 березня на центральний ринок Чернігова.
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Метою візиту чиновника було
неформальне спілкування з
підприємцями та продавцями на ринку.
До продавців і підприємців ринку перший заступник мав два основні
питання: «Чи міська влада не заважає працювати і чим вона може
допомогти?». Сергій Андрос запросив підприємців міста до діалогу
(Докладніше
див.:
Чернiгiвщина:
події
і
коментарі
(http://pik.cn.ua/2890/sergiy–andros–pidpriemtsyam–ydit–ne–na–miting–a–do–
mene–v–kabinet/). – 2013. – 21.03).

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ

Добровільна сплата податків спрощенцями зросла на 300%.
За два місяці 2013 року приватні підприємці самостійно нарахували та
сплатили до бюджету 995,1 млн. грн. єдиного податку. Це на 300 відсотків
перевищує минулорічні надходження цього податку. Тоді від спрощенців
бюджет отримав 346,2 млн. гривень. Переважну більшість цієї суми сплатили
підприємці, які працюють на третій групі.
Аналітики Міндоходів зазначають, що вся сума податку
нараховувалася безпосередньо платниками, які самостійно визначили розмір
своїх податкових зобов’язань та сплатили їх до бюджету. Перевірити
правильність нарахованих сум податківці зможуть лише після опрацювання
декларацій, які подаватимуться у квітні. Однак, впевнені у Міністерстві, сума
навряд чи значно зміниться, оскільки малий бізнес практично завжди
дотримується законодавчих вимог та не зацікавлений у наявності боргів
перед бюджетом.
На сьогодні на спрощеній системі оподаткування працюють майже 1,2
млн. фізичних осіб–підприємців. Порівняно з відповідним періодом
минулого року їх кількість зросла на 130 тис. осіб.
Як і раніше, найпопулярнішою серед спрощенців залишається друга
група. На ній працюють майже 641 тис. осіб. Першу та третю групу
спрощеної системи обрали 256,6 тис. та 253 тис. підприємців відповідно. У 5
групі працюють 86 фізичних осіб–підприємців.
Нагадаємо, що в цьому році для платників 5–ої групи зменшено ставки
єдиного податку з 10% та 7% до 7% та 5% відповідно, а для 2–ої групи –
введено подання звітності раз на рік, а не щоквартально.
Спрощенці також мають можливість подавати заяви про перехід на
спрощену систему оподаткування в електронному вигляді, до того ж за
власним рішенням протягом року вони мають змогу змінювати групу або
ставку податку. Аналітики Міністерства зазначають, що і надалі
працюватимуть над покращенням якості податкового сервісу для малого
бізнесу. Незабаром підприємці зможуть вести книгу обліку доходів та витрат
в електронному вигляді. Маючи електронний ключ, платники зможуть
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автоматично заповнювати на підставі даних книги податкову звітність та
направляти її в режимі он–лайн до податкового органу / Прес–служба
Міністерства
доходів
і
зборів
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246168047&cat_id=2
44277212). – 2013. – 21.03).
***
Спеціальний сервіс «Пульс» для клієнтів податкової та митниці
усуває перешкоди і корупційні ризики.
Завдяки впровадженню антикорупційного проекту «Пульс» під егідою
Міністра доходів і зборів України Олександра Клименка представники
бізнесу отримали можливість повідомити про перешкоди у спілкуванні з
податківцями та митниками, прискорити процес обслуговування та без
зволікань з боку посадовців отримати адміністративні послуги. Про це
учасників засідання громадської ради при ДПС у Волинській області
поінформувала заступник голови податкової служби краю Інна Степанюк.
«Більш як протягом року цей антикорупційний сервіс пройшов
апробацію у податковій службі і дозволив представникам бізнесу оперативно
розв’язувати проблемні моменти, які виникали в ході спілкування з
податківцями. Віднедавна цей сервіс доступний клієнтам митниці», –
зазначила Інна Степанюк.
Посадовець зазначила, що зважаючи на останні резонансні факти та
критичні зауваження у мас–медіа стосовно дій окремих посадовців відділу
ПМ Луцької ОДПІ саме звернення на «Пульс» представників
підприємницької спільноти та зовнішньоекономічної діяльності дозволить в
подальшому запобігти корупційним явищам.
«Врегулювати будь–які неприємні ситуації у спілкуванні з посадовими
особами митниці і податкової можна протягом доби від часу дзвінка на
«Пульс» Міністерства доходів і зборів України. Цей сервіс працює за
принципом call–back– податківці та митники не лише приймуть дзвінок, а й
повідомлять про результату розгляду скарги чи звернення», – підсумувала
Інна Степанюк (ДПС у Волинській області (http://vl.sts.gov.ua/media–
ark/reaguvania–na–krytyku/90998.html). – 2013. – 28.03).
***
На 11,5 процента уменьшили количество плановых проверок субъектов
хозяйствования
органы
государственной
налоговой
службы
Днепропетровской области. Если в первом квартале 2012 года было
проведено 166 проверок, то на первый квартал 2013 года запланировано
проведение 149 проверок.
В дальнейшем, с развитием электронных сервисов налоговой службы
Украины, количество плановых проверок будет постоянно снижаться,
уверяет пресс–служба ведомства. Уже сейчас большинство отчётных
документов в налоговую службу предприниматели подают в электронном
виде. С 1 июля в налоговую службу в электронном виде будут поступать
59

отчёты с электронных контрольных лент расчётно–кассовых аппаратов. Всё
это позволяет сотрудникам налоговой службы проводить аналитическую
работу по выявлению субъектов хозяйствования с налоговыми рисками.
Так, в ходе сверки бухгалтерских документов одного из
Днепропетровских предприятий сотрудникам налоговой службы удалось
выявить несоответствие между отчетами, поданными в налоговый орган
Днепропетровской области, и финансовыми документами предприятия с его
девятью поставщиками. В результате предприятию доначисленно сумму
налога в размере 700 тысяч гривен, которые ранее не дополучил бюджет.
Всего за два первых месяца 2013 года, благодаря работе специалистов
государственной налоговой службы по результатам проверок в бюджет
доначисленно 44,3 миллиона гривен, что на 9,1 миллиона больше, чем за
аналогичный период прошлого года (Информатор (Днепропетровск)
(http://www.informator.dp.ua/news/2013/03/19/dnepropetrovskiye–mytary–stali–
rezhe–shmonat–predprinimateley/). – 2013. – 19.03).
***
У січні–березні 2013 року 15–ти суб’єктів господарювання Донецької
області в автоматичному режимі відшкодовано 68,7 млн. грн.
Таке відшкодування передбачається Податковим кодексом України для
підприємств, які готові працювати в режимі відкритості та максимальної
прозорості.
Слід зазначити, що у 2011 році за процедурою «автоматом»
відшкодовано 186,7 млн. грн. 19–ти підприємствам, у 2012 році – 189,9 млн.
грн. 28–ми підприємствам.
Автоматичне бюджетне відшкодування податку на додану вартість
стало можливим для підприємств завдяки дотриманню критеріїв оцінки,
відповідність яких надає їм право на отримання автоматичного бюджетного
відшкодування. Визначення відповідності платника податків вказаним
критеріям здійснюється в автоматизованому режимі протягом 15–ти
календарних днів після граничного терміну надання звітності. Окремим
підприємствам не вдалося отримати бюджетне відшкодування в
автоматичному режимі через недотримання відповідності розміру
розбіжностей податкового кредиту, сформованого платником податку за
придбаними товарами, над податковими зобов’язаннями його контрагентів, а
також через недосягнення необхідного розміру середньої заробітної плати
працівників, який повинен не менше ніж у 2,5 рази перевищувати мінімально
встановлений законодавством рівень у кожному з останніх чотирьох звітних
податкових періодів. Також наявність експортних операцій, які складають
менше 40% від загального обсягу поставок може стати однією з перешкод
для отримання відшкодування сум податку на додану вартість (ДПС у
Донецькій області (http://dn.sts.gov.ua/media–ark/news–ark/91168.html). –
2013. – 29.03).
***
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Надходження від діяльності малого підприємництва зросли в 1,6
рази.
Зменшення кількості податків і зборів, спрощення всіх процедур,
забезпечення рівних конкурентних умов для бізнесу, поліпшення ділового
клімату – це кроки реформування податкової системи, які сьогодні
втілюються в життя. Їхні позитивні результати, насамперед, відчув малий і
середній бізнес. Про це свідчить рівень добровільної сплати податків і
позитивна динаміка розвитку суб'єктів малого підприємництва в регіоні. За
останні роки спостерігається значне зростання надходжень до бюджетів від
цієї категорії платежів. Так, всього від діяльності суб’єктів малого
підприємництва за 2010 рік по Запорізькій області надійшло 818,9 млн. грн.,
за 2011 рік – 1101,5 млн. грн., за 2012 рік – 1327,6 млн. грн.
Серед податків, які формують дохідну частину місцевих бюджетів,
найбільший приріст зафіксовано у сплаті єдиного податку. Тільки за січень
2013 року кількість платників єдиного податку у регіоні зросла майже на 2
тисячі порівняно з минулорічними показниками. В області від цієї категорії
платників податків за два місяці поточного року надійшло понад 43 мільйони
гривень, що на 26 млн. грн. або практично у 2,5 разу перевищує рівень
минулого року. Цей факт, насамперед, свідчить про те, що спрощена система
оподаткування позитивно вплинула на зростання кількості платників
«спрощенців» (ДПС у Запорізькій області (http://zp.sts.gov.ua/media–
ark/news–ark/91136.html). – 2013. – 28.03).
***
Сума єдиного податку, сплачена представниками малого бізнесу
Житомирської області в лютому до місцевого бюджету, склала 18 млн.
грн. Це на 13 млн. грн., або в 2,6 раза перевищує надходження в лютому 2012
року.
В регіоні єдиний податок сплачують майже 31 тисяча приватних
підприємців. Більшість «спрощенців» Житомирщини, а саме 17 тисяч,
працюють на другій групі єдиного податку. Ще біля 8 тисяч ведуть власну
справу на першій групі, 5 тисяч – на третій та чотири підприємці обрали для
себе п’яту групу. Про це інформує сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю
ДПС в Житомирській області
Платники єдиного податку самостійно визначають розмір своїх
зобов’язань перед бюджетом. Перевірити правильність нарахованих сум
податківці зможуть лише після опрацювання декларацій. «Підприємці
зацікавлені у відсутності боргів перед бюджетом та дотримуються
податкового законодавства», – переконана податкова (Репортер Житомира
(http://reporter.zt.ua/news/10375–sproshchentsi–zhytomyrshchyny–biut–
rekordy–svidomoho–stavlennia–do–splaty–podatkiv). – 2013. – 29.03).
***
На
Івано–Франківщині
безкоштовні
видаватимуть також у Калуші та Коломиї.

електронні

ключі
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Відтепер жителі Калуша та Коломиї і ближніх до них районів зможуть
отримати електронні ключі за місцем проживання, звернувшись до
відокремлених пунктів реєстрації користувачів, які нещодавно відкриті при
податкових інспекціях цих міст.
Загалом, з початку діяльності відділу реєстрації користувачів при ДПС
в Івано–Франківській області електронні ключі видано 4855 платникам
податків. Вже за 2 місяці цього року 1905 платників переконалися у
перевагах подання звітності в електронному вигляді та отримали
безкоштовні електронні ключі.
Про це повідомив медіа–центр ДПС у Івано–Франківській області
(УкрЗахідІнформ (http://uzinform.com.ua/news/2013/03/18/11554.html). –
2013. – 18.03).
***
На Івано–Франківщині вже 134 касових апарати звітують он–лайн.
На сьогодні в області зареєстровано 134 касових апарати, які
підключені до системи зберігання і збору даних від реєстраторів
розрахункових операцій (РРО) через мережу Інтернет. Ці касові апарати
формують електронну стрічку та автоматично передають дані про готівкові
операції на сервери податкової служби.
Державним реєстратором РРО дозволено до первинної реєстрації 16
моделей касових апаратів. З повним переліком таких моделей можна
ознайомитися на веб–порталі Державної податкової служби України.
Цифрова касова стрічка робить процес звітування для власників
реєстраторів розрахункових операцій максимально комфортним та зручним,
адже завдяки безконтактному спілкуванню з податківцями підприємці не
витрачатимуть свій час на відвідування податкової. Також нововведення
дозволяє заощадити на купівлі паперової контрольної стрічки та позбавляє
необхідності суб’єктів господарювання зберігати упродовж 3–х років копії
чеків. Також це сприятиме зменшенню кількості перевірок таких платників.
Законодавчі норми, що впроваджують дистанційний моніторинг
касових операцій, набрали чинності 1 січня 2013 року. Задля переходу до
роботи за «новим порядком» користувачам реєстраторів розрахункових
операцій слід звернутись до центрів сервісного обслуговування РРО з
приводу придбання або модернізації касових апаратів, адже адаптаційний
період відведений на цей процес триватиме до 1 липня п.р. Штрафи за
відсутність електронної стрічки до цього часу не застосовуватимуться.
Джерело: ДПС в Івано–Франківській області (Коломия ВЕБ Портал
(http://kolomyya.org/se/sites/ko/49927/). – 2013. – 20.03).
***
З початку року у Львові зареєстрували майже 800 підприємців.
Упродовж січня та лютого 2013 року управління державної реєстрації
зареєструвало 792 підприємці. З них юридичних осіб зареєстровано 208, а
фізичних осіб–підприємців – 583, – повідомив Володимир Дуда, в.о.
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начальника
управління
державної
реєстрації
(http://dailylviv.com/news/41781). – 2013. – 21.03).

(Щоденний

Львів

***
555 фізичних осіб–підприємців відкрили свій бізнес на Луганщині в
січні–лютому 2013 року.
За словами податківців, значним стимулом для збільшення їх кількості
стало постійне вдосконалення податкового законодавства.
Так, для зручності ведення бізнесу ставки податку для п'ятої та шостої
груп «спрощенців» знижено з 7% і 10% до 5% і 7% відповідно, скасовані
обмеження за кількістю найманих працівників. А платники другої групи
тепер повинні надавати звітність тільки один раз на рік.
Крім того, розпочати власну справу стало значно простіше – після
реєстрації бізнесу платникам більше не потрібно звертатися до податкових
органі для встановлення на облік. Їм достатньо лише подати відповідні
документи державному реєстратору. Після їх отримання держреєстратор
вносить підприємство або підприємця до Єдиного державного реєстру,
відомості з якого надходять до податкових органів автоматично.
У цілому, в області зареєстровано більше 96 тис. фізичних осіб –
платників
податків
(Луганська
облдержадміністрація
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246187153&cat_id=2
44277216). – 2013. – 26.03).
***
Одеська область увійшла до п’ятірки за кількістю фізичних осіб –
підприємців. Станом на 01.03.2013 року їх кількість перевищила 141 000
осіб. З них, майже половина (67 747) працюють на спрощеній системі
оподаткування.
Як і раніше, найпопулярнішою серед спрощенців залишається друга
група. На ній працюють 42 692 особи. Першу та третю групу спрощеної
системи обрали 17 301 та 13597 підприємців відповідно / Управління
взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС в Одеській області (ДПС в Одеській
області (http://od.sts.gov.ua/media–ark/news–ark/90579.html). – 2013. – 25.03).
***
Понад 7 млн. грн. надійшло до бюджету за результатами позовної
роботи полтавських податківців.
На даний час на розгляді в судах різних інстанцій перебуває 2247
справ, стороною в яких виступають органи державної податкової служби
області на загальну суму понад 3,8 млрд.грн.
Питома вага позовів за ініціативою податкових органів – припинення
державної реєстрації суб’єктів господарської діяльності внаслідок не
звітування протягом 12 місяців та (або) відсутності за місцезнаходженням.
Правові підстави даної позовної роботи визначені Податковим Кодексом
України та ст. 38 ЗУ №755 від 15.05.03 „Про державну реєстрацію
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юридичних та фізичних осіб – підприємців”. Юридичними наслідками
проголошення даного рішення судом – є втрата статусу платника податків та
початок процедури ліквідації СГД. Так протягом 2012 року судами винесено
3474 рішень, якими задоволені вимоги податкових органів. За два місяці 2013
року 440 рішень суду свідчать про початок ліквідації платників податків.
Загалом за результатами проведеної позовної роботи протягом двох
місяців 2013 року до бюджету надійшло 7,4 млн. грн., що на 2,5 млн. грн.
більше ніж у минулому році. У 2013 році судами порушено провадження в
482 справах за позовами податкових органів Полтавщини на суму 46,4 млн.
грн., при цьому платники податків звернулись з 132 позовами про визнання
недійсними визначення податкових зобов’язань на суму 551 млн.грн. (ДПС у
Полтавській
області
(http://poltava.sts.gov.ua/media–ark/news–
ark/91067.html). – 2013. – 29.03).
***
Бізнес – спільнота Рівненщини наповнює державну казну.
У січні–лютому нинішнього року платники податків регіону сплатили
до казни понад 412 мільйонів гривень, проти 359 мільйонів торік. З них до
державного бюджету надійшло 173 мільйони, скарбниці ж місцевих громад
отримали понад 239 мільйонів гривень.
Майже девять з десяти гривень, мобілізованих до державного бюджету
на Рівненщині, надійшло від сплати податків на прибуток й на додану
вартість. До казни спрямовано понад 153 мільйони гривень зазначених
податків.
Наповнення ж місцевих скарбниць краю традиційно залежить від
зборів податку на доходи фізичних осіб та плати за землю. Цьогоріч
надходження першого склали 166 мільйонів гривень, що на 14 мільйонів
більше, ніж у 2012 році. За користування ж головним багатсвом держави –
землею бізнес–спільнота наразі сплатила 20,5 мільйонів.
«Ритмічність та системність у сплаті податків вкотре доводить
правильність обраного курсу економічних реформ в державі, адже
добровільність перерахувань коштів до бюджету має стійку традицію до
зростання, – розповідає голова ДПС у Рівненській області Віктор Башук. – У
свою чергу, влада постійно працює над вдосконаленням системи
обслуговування бізнесу. Відтепер задля зменшення бюрократичних процедур
та спрощення започаткування бізнесу, при реєстрації своєї справи майбутнім
підприємцям більше не потрібно звертатися до податкових органів для взяття
на облік. Їм достатньо подати відповідні документи лише державному
реєстратору. Такі кроки уряду в комплексі з іншими заходами, що
спрямовані на дерегуляцію економіки, і є запорукою економічного
добробуту, як держави в цілому, так і окремих її громадян», – підсумовує
головний податківець Рівненщини / ДПС у Рівненській області (ДПС у
Рівненській області (http://rv.sts.gov.ua/media–ark/news–ark/89773.html). –
2013. – 19.03).
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***
Майже за рік Акредитованим центром сертифікації ключів, що
знаходиться у приміщенні Державної податкової інспекції у м. Сумах,
безкоштовно видано 6850 електронних ключів. За цей час 2223 сумських
платників податків отримали можливість звітувати до податкової, не
виходячи з дому.
Як
повідомила
завідувач
сектору
реєстрації
користувачів
Акредитованого центру сертифікації при ДПС України у Сумській області
Валентина Рудецька, з початку березня спрощена процедура отримання
електронного цифрового підпису для фізичних осіб. Задля цього були внесені
зміни до форми заяви–приєднання до договору «Про надання послуг ЕЦП»
та заяви на реєстрацію для отримання посиленого сертифіката відкритого
ключа для фізичних осіб/фізичних осіб–підприємців шляхом спрощення та
об'єднання зазначених документів у «Реєстраційну картку».
Реєстраційну картку та зразок її заповнення розміщено на офіційному
інформаційному ресурсі АЦСК ІДД ДПС – www.cskidd.gov.ua («Всі Суми»
(http://www.vsisumy.com/news/delovoy–zhurnal/podatkovi–servisi–
spilkuiemosya). – 2013. – 28.03).
***
З початку року платники податків Тернопільської області
отримали майже шість тисяч ключів електронного цифрового підпису. З
них понад дві з половиною тисячі підписів отримали фізичні особи–
підприємці, більш ніж дві тисячі – юридичні особи та 775 – фізичні особи.
Електронний підпис потрібен для подання податкової звітності та здійснення
інших операцій в електронній формі.
Послуга отримання електронного підпису стала доступною
підприємцям з травня минулого року, перевага її в тому, що вона абсолютно
безкоштовна. Тож недивно, що за час дії послуги, платники податків
отримали близько 15 тисяч електронних підписів / Відділ взаємодії із ЗМІ та
громадськістю ДПС у Тернопільській області (ДПС у Тернопільській
області (http://tr.sts.gov.ua/media–ark/news–ark/90850.html). – 2013. – 27.03).
***
За даними декларацій з податку на додану вартість, суб’єкти
господарювання Тернопільської області станом на перше березня цього
року заявили бюджетне відшкодування ПДВ на розрахунковий рахунок в
сумі 6,4 млн. грн. За два місяці поточного року платникам відшкодовано з
Держбюджету (із врахуванням залишків минулого року) 17,7 млн. грн.
податку на додану вартість.
Одному платнику відшкодовано грошовими коштами в автоматичному
режимі півмільйона гривень ПДВ.
Варто зауважити, що серйозною перешкодою для розповсюдження
автоматичного відшкодування ПДВ залишається рівень заробітної плати на
підприємствах. Адже законодавством передбачено, що платник, який
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претендує на таку форму відшкодування, повинен сплачувати своїм
працівникам не менше 2,5 мінімальних зарплат. Невідповідність цьому
критерію найчастіше стає причиною відмови в автоматичному відшкодуванні
податку на додану вартість.
Крім цього, з метою запобігання незаконному відшкодуванню ПДВ
податківці області за результатами проведених перевірок упередили
бюджетне відшкодування податку на додану вартість на суму 311 тис. грн.
(ДПС у Тернопільській області (http://tr.sts.gov.ua/media–ark/news–
ark/91260.html). – 2013. – 29.03).
***
За повідомленням управління інформатизації та обліку платників
податків, у лютому поточного року 620 юридичних та 2 333 фізичних
осіб скористалися безплатними послугами відділу реєстрації
користувачів при ДПС у Харківській області Акредитаційного центру
сертифікації ключів (АЦСК) ІДД ДПС України. Усього ж з початку роботи
відділу (травень 2012 р.) його послугами скористалися майже 11 тисяч осіб.
Загалом, зріс і рівень подання податкової звітності в електронному
вигляді. Зокрема, минулого місяця 98% платників податків Харківського
регіону подавали звіти з ПДВ в електронній формі, тоді як наприкінці
минулого року таких було 90%. Популярною є електронна звітність і серед
«спрощенців» – майже половина суб’єктів господарювання, що працюють на
єдиному податку, віддають перевагу дистанційному спілкування з
податковою. За рік кількість таких підприємців зросла більш як удвічі.
Цього року мережа харківського відділення Центру сертифікації
ключів розширилася до 8 пунктів – крім центрального (Держпром, 6 під`їзд,
2–й пов., каб. 121), вони працюють у Куп’янському, Краноградському,
Ізюмському, Лозівському районах області, а також – у Дзержинському,
Московському, Комінтернівському міста Харькова (ДПС у Харківській
області (http://kh.sts.gov.ua/media–ark/news–ark/89641.html). – 2013. –
18.03).
***
За інформацією управління оподаткування юридичних осіб ДПС у
Харківській області, 4 828 підприємців Харківщини минулого року
придбали 8 689 торгових патентів.
Левову частку цих документів – майже 90% – оформлено на
проведення торгівельної діяльності у пунктах продажу. Решта патентів дають
право на: торгівлю нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом – 532,
надання платних побутових послуг – 136, здійснення діяльності у сфері
розваг (комп’ютерні ігри, лотереї) – 170.
У ДПС у Харківській області звертають увагу власників патентів (окрім
тих, хто здійснює торгівельну діяльність з придбанням короткотермінового
торгового патенту) на необхідність своєчасно вносити плату за торговий
патент – не пізніше 15 числа місяці, що передує звітному місяцю або
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кварталу. При цьому, підприємці можуть здійснювати сплату збору за
провадження деяких видів підприємницької діяльності авансовим внеском до
кінця календарного року За прострочення термінів сплати застосовуються
штрафні санкції згідно ст.125 Податкового кодексу України.
Ставки збору за провадження торговельної діяльності диференційовані
залежно від місцезнаходження пунктів продажу товарів (їх асортименту) або
надання платних послуг (їх видів), а також прив'язані до мінімальної
заробітної плати як законодавчо встановленого розміру оплати праці.
Як повідомили в управлінні, загальна сума збору за провадження
деяких видів підприємницької діяльності (плата за патент) минулого року
становила 25 млн. грн., за два місяці поточного року – 4,3 млн. грн. (ДПС у
Харківській області (http://kh.sts.gov.ua/media–ark/news–ark/90693.html). –
2013. – 26.03).
***
На Херсонщині «касовиків» перевіряють ще рідше.
У січні–лютому 2013 року податківці Херсонської області провели 178
перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахунки в готівковій
формі. До порушників застосовано штрафів на 128 тис. грн.
У другому півріччі значно спростять роботу бізнесу і зведуть
спілкування з інспектором до мінімуму дистанційні системи обслуговування
платників. Усі користувачі касових апаратів до 1 липня 2013 року мають
придбати реєстратори розрахункових операцій нового покоління, які
формують контрольну стрічку в електронному вигляді і містять вбудовані
модеми, або ж модернізувати існуючі (ДПС у Херсонській області
(http://kherson.sts.gov.ua/media–ark/news–ark/90968.html). – 2013. – 28.03).
***
Малий бізнес Хмельниччини вдвічі збільшив добровільну сплату
податків.
З початку року спрощенці регіону сплатили до місцевих скарбниць
краю понад 25 мільйони гривень єдиного податку, перевершивши власні
минулорічні досягнення більш ніж на 12 мільйонів.
В управлінні оподаткування фізичних осіб ДПС у Хмельницькій
області нагадують, що платники єдиного податку самостійно визначають
розмір своїх зобов’язань перед бюджетом. Перевірити правильність
нарахованих сум податківці зможуть лише після опрацювання декларацій.
Однак, на думку аналітиків регіональної податкової служби, сума навряд чи
значно зміниться, оскільки «спрощенці» Хмельниччини практично завжди
дотримуються законодавчих правил та не зацікавлені у наявності боргів
перед бюджетом. Зрештою це й не дивно, адже Поділля по–праву вважають
колискою малого бізнесу та спрощеної системи оподаткування.
Наразі у регіоні єдиний податок сплачують майже 40 тисяч приватних
підприємців, а це на 2 тисячі чоловік більше ніж у січні–лютому торік.
Власне, такі результати й засвідчують життєздатність реформованої
спрощеної системи, переконані у відомстві.
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Як і раніше, найпопулярнішою серед «єдинщиків» Поділля
залишається друга група єдиного податку. На ній працюють 20 тисяч осіб.
Ще 13 тисяч подолян ведуть власну справу на першій групі. На п’ятій групі
на часі вже працює 4 краянина. Решта обрали для себе 3 групу.
Нагадаємо, задля спрощення умов ведення бізнесу та поліпшення
інвестиційного клімату в державі цьогоріч для 5–ої групи зменшено ставки
єдиного податку з 10% та 7% в залежності від сплати ПДВ до 7% та 5%
відповідно. «Спрощенці» ж 2–ої групи відтепер звітують лише раз на рік,
замість чотирьох.
Також «єдинщики» сьогодні вже мають можливість подавати заяви про
перехід на спрощену систему в електронному вигляді та за власним
рішенням протягом року вільно змінювати групу або ставку податку.
«Державна податкова служба і надалі наполегливо працюватиме над
покращенням якості податкового сервісу для малого бізнесу. Сьогодні у
регіоні вже 10 відсотків господарників, що сплачують єдиний податок,
оцінили переваги дистанційного звітування через мережу Інтернет.
Наступними кроком на зустріч підприємцям стануть цифрові книги обліку
доходів та витрат. Маючи електронний ключ, «спрощенці» зможуть
автоматично заповнювати на підставі даних книги звітність та направляти її в
режимі он–лайн до податкової. Переконаний, така IT–новація на ділі
сприятиме реалізації стратегії податкової служби: «максимум комфорту –
мінімум обтяжень». Адже вона не лише значно скоротить витрати робочого
часу на складання та подання звітності, а й усуне «людський фактор» у
стосунках з легальним бізнесом», – підсумовує головний податківець області
Ігор Сінгаєвський / Прес–служба ДПС у Хмельницькій області (Моя газета+
(http://moyagazeta.com/news/a–17586.html). – 2013. – 25.03).
***

Невдовзі підприємці Калинівського ринку (Чернівці) зможуть
звітуватися про свою діяльність просто з робочого місця. Генеральний
директор комунального підприємства Р. Сербінчук пообіцяв, що впродовж
весни адміністрація ринку проведе безкоштовну Інтернет–мережу Wi–Fi.
– Підприємці матимуть змогу звітувати податковій зі своїми
електронними ключами просто з робочого місця, – сказав він.
Н. Бальон, начальник відділу взаємодії із громадськістю ДПІ у місті
Чернівці зазначила, що підприємці також зможуть одночасно звітувати через
Інтернет–мережу не лише перед податковими органами, але й перед
Пенсійним фондом.
– На рівні Києва вже готується інформаційний пакет, який дозволить
звітувати до Пенсійного фонду і до податкових органів одночасно за одним
електронним ключем, – сказала фахівець.
Також Калинка вже придбала веб–камеру, яка он–лайн цілодобово
транслюватиме на сайті підприємства все, що відбувається на ринку, –
повідомив
Р.Сербінчук
(Молодий
Буковинець
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(http://molbuk.ua/chernovtsy_news/56664–na–kalinc–pracyuvatime–
bezkoshtovna–nternet–merezha–wi–fi.html). – 2013. – 15.03).

ПИТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Проект змін до законів про інтелектуальну власність винесено на
громадське обговорення.
Міністерство освіти і науки України повідомляє про оприлюднення 27
березня 2013 року на своєму офіційному веб–сайті (рубрика „Громадське
обговорення”) проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів
України з питань інтелектуальної власності» та аналізу регуляторного впливу
регуляторного акта.
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України
з питань інтелектуальної власності» розроблено з метою приведення
законодавчих актів України у сфері інтелектуальної власності у відповідність
до вимог Закону України «Про адміністративні послуги» / Прес–служба
Міністерства
освіти
і
науки
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246190719&cat_id=2
44277212). – 2013. – 27.03).

ЗАХИСТ ІНВЕСТИЦІЙ
Анатолій Кінах розповів підприємцям світу про досвід УСПП в
розбудові партнерства з владою.
Головне завдання ділових союзів, які входять до складу одного з
найбільших світових бізнес–об’єднань – Міжнародного союзу промисловців і
підприємців, – слідкувати за тим, щоб різношвидкісні та різновекторні
інтеграційні процеси, що відбуваються як на Сході, так і Заході, не вплинули
на динаміку економічного й інвестиційного партнерства ділових кіл наших
держав. Про це в ході виступу на міжнародній конференції «Досвід і
проблеми інвестиційного та фінансово-банківського забезпечення діяльності
промисловців і підприємців на Євразійському економічному просторі», що
відбувався в Алмати (Казахстан), сказав президент УСПП, народний депутат
України Анатолій Кінах.
«Наше спільне завдання – максимально сприяти зміцненню
інноваційно-інвестиційного партнерства, налагодженню нових бізнес–
контактів й започаткуванню коопераційних проектів. Їх реалізація сприятиме
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розкриттю економічного потенціалу наших країн, створенню нових робочих
місць й підвищенню добробуту наших народів», – зауважив А.Кінах.
Лідер українських промисловців і підприємців повідомив, що Україна
зараз знаходиться в пошуку взаємовигідних форматів співпраці з Митним
союзом. «Частка країн Митного союзу у зовнішньоторговельному обороті
України складає 40%, а це близько 70 млрд. дол., товарообіг з Російською
Федерацією за підсумками 2012 року складає 45 млрд. дол. Це не просто
доволі вагомі показники у зовнішньоторговельній діяльності наших держав,
це – робочі місця, зайнятість населення, розвиток виробничої кооперації у
найрізноманітніших сферах народного господарства тощо. Тому Україна
зацікавлена в подальшому розвитку взаємовідносин з країнами Митного
союзу», – підкреслив А.Кінах.
Велику увагу УСПП, повідомив він, приділяє безпеці підприємців,
захисту прав власника та інвестора. При Союзі створена Рада з
корпоративної безпеки, в склад якої входять представники
РНБОУ,
Генеральної прокуратури, СБУ, Міністерства внутрішніх справ, національноправової академії. Ця потужна структура працює над підсиленням правового
захисту як українських, так і закордонних підприємців, слідкує за
виконанням доручення Президента країни В.Януковича до правоохоронних
органів – не втручатися в діяльність бізнесу.
«Одне з найпріоритетніших завдань УСПП – побудова партнерських
взаємовідносин з владою. Ми намагаємося довести державним керманичам
те, що без комунікацій, системного й постійно діючого діалогу з тими
людьми, які створюють робочі місця і платять податки, економіка та держава
не зможуть ефективно розвиватися. Певні позитиви щодо сталих комунікацій
в трикутнику «парламент – уряд – ділова спільнота» в нас є, і ми робимо все,
щоб їх ефективність зростала», – резюмував Анатолій Кінах (Сайт
Українського
союзу
промисловців
та
підприємців
(http://www.uspp.org.ua/news/3384.anatoliy-kinakh-rozpoviv-pidprimcyamsvitu-pro-dosvid-uspp-v-rozbudovi-partnerstva-z-vladoyu.htm). – 2013. – 28.03).
***
Пільгове оподаткування для суб'єктів інвестиційної діяльності.
Для створення максимально комфортного бізнес – середовища,
залучення іноземних інвестицій і світового капіталу суб'єктам інвестиційної
діяльності, що реалізують схвалені Кабінетом Міністрів України
інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, які схвалені
відповідно до Закону України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у
пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць»,
надається державна підтримка, зокрема у сфері оподаткування.
Так, з 1 січня 2013 року набрали чинності зміни до підрозділу 4 розділу
XX Податкового кодексу, внесені Законом України від 06.09.2012 р. N 5211–
VI «Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» Податкового
кодексу
України
щодо
особливостей
оподаткування
суб'єктів
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господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях
економіки» (далі – Закон N 5211).
Цим Законом встановлені особливості оподаткування податком на
прибуток підприємств, якими матимуть змогу користуватися зазначені
суб'єкти господарювання.
Так прибуток, отриманий суб'єктами інвестиційної діяльності, буде
оподатковуватися за пільговою ставкою, яка з 01.01.2013 р. по 31.12.2017 р.
становитиме 0 %, а з 01.01.2018 р. по 31.12.2022 р. – 8 %.
Водночас Законом № 5211 встановлено, що податок на прибуток
підприємств суб'єктами господарювання при реалізації інвестиційних
проектів має обчислюватися з урахуванням наступних особливостей:
1) під час нарахування амортизації основних засобів, що
використовуються в період реалізації інвестиційного проекту та входять до
груп 2 (капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з
будівництвом) і 3 (будівлі), може бути застосовано метод прискореного
зменшення залишкової вартості, визначеного розділом III «Податок на
прибуток підприємств» Податкового кодексу;
2) сума отриманих податкових пільг з цього податку не може
перевищувати обсягу інвестицій, що фактично здійснені таким суб'єктом;
3) ведення суб'єктами господарювання, які реалізують інвестиційні
проекти, окремого податкового обліку доходів та витрат, пов'язаних з
отриманням прибутку від реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних
галузях економіки, що звільняються від оподаткування, який відповідає
правилам, визначеним п. 152.11 ст. 152 Кодексу;
4) сплати податку на прибуток на загальних підставах за весь період
реалізації інвестиційного проекту у разі, якщо протягом двох років з дня
схвалення інвестиційного проекту не досягнуто критеріїв, установлених
Законом України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у
пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць»,
або в разі недотримання таких критеріїв упродовж подальшого строку його
реалізації, або в разі відмови суб'єкта господарювання від реалізації
інвестиційного проекту;
5) суми коштів, не сплачені до бюджету в результаті наданих пільг з
податку на прибуток, використовуються платником податку на цілі та в
порядку, передбачені пунктом 21 підрозділу 4 Податкового Кодексу. Зокрема
ці кошти спрямовуються таким платником на створення чи переоснащення
матеріально–технічної бази, збільшення обсягу виробництва (надання
послуг), запровадження новітніх технологій та/або повернення кредитів (у
тому числі отриманих до дня набрання чинності цим Кодексом),
використаних на зазначені цілі, та сплату процентів за ними тощо / Відділ
взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у області (ДПС у Рівненській
області (http://rv.sts.gov.ua/media–ark/news–ark/89782.html). – 2013. – 19.03).
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ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
На засіданні, що відбулося 6 березня 2013 року, Кабінет Міністрів
України схвалив законопроект «Про внесення змін до Закону України
«Про основи національної безпеки України» щодо кібернетичної безпеки
України».
Цей законопроект був розроблений Міністерством внутрішніх справ на
виконання доручень Кабінету Міністрів, даних до рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 25 травня 2012 року «Про заходи щодо
посилення боротьби з тероризмом в Україні».
Указаний законопроект спрямований на формування засад державної
політики у сфері забезпечення кібернетичної безпеки України шляхом
визначення основних реальних і потенційних загроз національній безпеці
кібернетичного характеру, основних напрямів державної політики та
основних функцій суб’єктів забезпечення національної безпеки в цій сфері.
У законопроекті, зокрема, обумовлюється введення
таких
основоположних понять, як «кібернетична безпека (кібербезпека)» та
«кібернетичний простір (кіберпростір)».
Фахівці вважають, що прийняття законопроекту закладе правову
основу для подальшої нормотворчої діяльності на законодавчому та
підзаконному рівні, спрямованої на створення та вдосконалення національної
системи кібернетичної безпеки, протидії кібернетичній злочинності тощо /
Прес–служба Міністерства внутрішніх справ (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246124630&cat_id=2
44276429). – 2013. – 06.03).
***
Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації
України разом з корпорацією IBM та біржею інвестиційних проектів
startup.ua запускають програму з просування найперспективніших в
Україні бізнес–проектів в сфері IT «Глобальний підприємець». Це перша
програма, реалізація якої пройде у рамках меморандуму про партнерство,
націленого на співпрацю у галузі розвитку екосистеми інноваційного бізнесу
в Україні.
«Створення нових можливостей для розвитку стартапів разом з
механізмами бюджетного фінансування, розвитку фонду та підтримки
малого інноваційного бізнесу створить ту матрицю, на якій повинні
народжуватися ідеї, нові компанії, які, як я сподіваюся, з новим
законодавством будуть прославляти себе, країну реєстрації та міжнародне IT
суспільство», – заявив під час урочистого підписання меморандуму голова
Держінформнауки В. Семиноженко.
Він підкреслив, що співпраця Держінформнауки з IBM та біржею
інвестиційних проектів startup.ua у межах міжнародної ініціативи IBM
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«Глобальний підприємець» буде допомагати розвитку сектору інновацій та
інформаційних технологій (ІКТ) в Україні.
Проект направлений на виявлення і просування найбільш
перспективних в Україні бізнес–проектів в сфері ІКТ і є потужним стимулом
для розвитку сектору. Програма для стартап–компаній надасть безкоштовний
доступ до певних галузевих технологій. Крім того, IBM надасть доступ до
своєї дослідницької групи, а також до ресурсів з продажу, маркетингу і
технологій.
«IT наразі найбільш пріоритетна для нашої країни сфера. Ви знаєте, що
за дорученням Президента підписана безпрецедентна програма розвитку та
активізації економіки на два роки. Галузь IT є пріоритетом, тому їй мають
бути надані нові законодавчі ініціативи, аби Україна стала
найпривабливішою країною у Європі для розвитку IT бізнесу», – підсумував
В. Семиноженко (Державне Агентство з питань науки, інновацій та
інформатизації України (http://dknii.gov.ua/2010–09–27–06–54–32/105–
2012–/1058––ibm––startupua). – 2013. – 19.03).
***
Взаимодействие законодательной ветки власти и ИТ–отрасли
Украины целесообразно сосредоточить на объединении усилий
по
созданию нормативной базы, которая сможет обеспечить системное
развитие отрасли. Такой вывод можно сделать по результатам встречи
ведущих ИТ–компаний Украины с главой Комитета по вопросам
информатизации и информационных технологий Верховной Рады
Украины Валерием Омельченко, организованной Комитетом и
Ассоциацией «Информационные технологии Украины». Об этом сообщает
IT Expert со ссылкой на пресс–службу Ассоциации.
Дмитрий Кушнир, директор «Люксофт Украина» отмечает, что в
международные ИТ–компании часто поступают предложения относительно
открытия офиса в той или иной стране, и Украине важно сохранять
привлекательность в роли локации для аутсорсинга. В первую очередь, это
должно
быть
обеспечено
путем
принятия
соответствующего
законодательства относительно спецрежима налогообложения для ИТ–
отрасли соответственно лучшей международной практики.
«Наладить конструктивный диалог и найти общие пути для решения
насущных проблем в индустрии является нашей с вами первоочередной
задачей. Я предлагаю вам, как представителям бизнеса, высказать свое
видение и дать предложения в органы власти и управления относительно
определения стратегии и направлений деятельности в сфере, а также
предлагаю определить совместные шаги, для решения существующих
проблемных вопросов» – заявил Валерий Омельченко.
По мнению Виктора Валеева, директора Ассоциации «ИТ Украины»,
стимулирующий режим для ИТ–отрасли – это только первый шаг, в
некоторой мере даже продиктованный давлением мировых рынков, который
власть может сделать для превращения Украины в одного из мировых
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лидеров в области ИТ. По мнению эксперта, необходимо разработать
совместную программу развития отрасли на средне– и долгосрочную
перспективу, что позволит обеспечить создание и развитие не только новых
аутсорсинговых компаний, но и предприятий, готовых поставлять на
международные рынки готовый программный продукт.
Применение законодательства, относящегося к ИТ отрасли,
осложняется несовершенной нормативно–терминологической базой. Так,
вступившие в силу с начала этого года налоговые стимулы по НДС и налогу
на прибыль для ИТ–отрасли вызвали значительные сложности и практически
не оказывают влияния на отрасль именно из–за базовых определений,
приведенных в законах.
По словам Игоря Мендзебровского, директора компании «Itera
consulting Украина – «образованные люди для ИТ – отрасли – все равно что
месторождение для нефтяных компаний». В то же время в системе
образования, уже назревают тревожные тенденции: падение качества ИТ–
образования происходит на фоне роста количества ВУЗов, выпускающих
ИТ–специалистов.
Однако стороны смотрят на развитие отрасли с оптимизмом и уверены,
что в ходе диалога ИТ–индустрии и власти усдастся не только разработать
необходимые программные документы, но и воплотить их в жизнь (IT Expert
(http://itexpert.in.ua/rubrikator/item/24084–privlekatelnost–ukrainy–dlya–it–
autsorsinga–obespechivaetsya–lgotami–v–nalogooblozhenii.html). – 2013. –
19.03).
***
Через год около 15 % страховок в Украине будут продаваться через
Интернет. Такой прогноз озвучил зампред совета Лиги страховых
организаций (ЛСОУ) А. Залетов в ходе состоявшейся ІІ Международной
конференции «Современные платежные системы и расчеты: новые
тренды и технологии».
По его словам, ожидаемое принятие в 2013 году Верховной Радой
Украины Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О
страховании» (новая редакция) и других законодательных актов Украины»,
направленных на гармонизацию нормативно–правовых актов по вопросам
регулирования деятельности страховых компаний с международной
практикой, позволит ввести в деловой оборот электронный полис.
«В современном мире потенциальным клиентам становится намного
удобнее узнавать об интересующих их страховых услугах, сидя за
компьютером, чем звонить по телефону, либо посещать офис страховой
компании.
Количество
услуг,
предоставляемых
разнообразными
финансовыми учреждениями онлайн, постоянно растет. Вслед за банками,
предоставляющими своим клиентам удаленное обслуживание счетов по
средствам онлайн банкинга, в сторону интернета все больше начинают
обращать внимание многие страховые организации, готовые предоставить
услуги онлайн страхования. Поэтому своевременное внесений изменений в
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законодательство о возможности применения электронной формы страхового
полиса позволит в 2014–2015 гг. получить по каналу е–коммерции страховых
платежей в размере около 3 млрд грн», – отметил А. Залетов.
Система е–коммерции более всего подходит для типовых, массовых
стандартизованных продуктов, таких, как страхование автогражданской
ответственности, страхование от несчастных случаев, страхование
медицинских расходов граждан, выезжающих за границу, т. е. видов
страхования, не требующих глубокого анализа рисков. В развитых странах
страховыми услугами е–коммерции страхования пользуются 10–20 %
населения (Минфин (http://minfin.com.ua/2013/03/14/731513). – 2013. –
14.03).
***

Актуальность вопросов информационной безопасности набирает
обороты с каждым днем. Пока в Украине информационной безопасностью,
как на программном, так и на аппаратном уровне обеспокоены единицы, в
США на государственном уровне уже принят официальный документ и
целый ряд инструкций, в первую очередь, для банковских структур. В них
содержатся рекомендации и разъяснения по отслеживанию DDoS–атак и
эффективному их отражению, и предложены меры по снижению рисков,
связанных с информационной безопасностью.
…В последнее время различные группы квалифицированных
нарушителей проводили распределенные атаки типа «отказ в обслуживании»
(DDoS–атаки), направленные на национальные банки и федеральные
сберегательные ассоциации (далее все вместе именуемые банками).
Осуществляя подобные атаки, эти группы преследовали разные цели, от
привлечения к себе общественного внимания до перенаправления
банковских ресурсов, а проводимые в то же время онлайн–атаки были
нацелены на создание возможностей для мошенничества или похищение
конфиденциальной информации. В настоящем оповещении приводится
общее описание атак, а также рекомендации по снижению рисков и
соответствующие инструкции по управлению рисками. В оповещении также
содержится напоминание о том, что Комиссия по регулированию
деятельности коммерческих банков (Office of the Comptroller of the Currency,
OCC) ожидает от банков реализации программ по управлению рисками с
целью определения и надлежащего рассмотрения новых и возникающих
угроз для онлайн–счетов, а также адаптации своих средств аутентификации
клиентов, многоуровневой защиты и других средств управления в ответ на
изменения уровня риска.
Описание атак
Целью DDoS–атаки является блокировка доступа к банковским услугам
через Интернет путем направления на сайт банка больших объемов
интернет–трафика с взломанных компьютеров. В некоторых случаях группы
квалифицированных нарушителей меняют свою тактику в ходе атак,
направляя их на поставщиков услуг Интернета. Также мошенники
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используют DDoS–атаки для отвлечения технических ресурсов и внимания
персонала, когда они получают несанкционированный удаленный доступ к
счету
клиента
и
совершают
мошеннические
действия
через
автоматизированную клиринговую палату и банковские переводы (т. н.
«перехват счета»). В данном сценарии DDoS–атака может проводиться
непосредственно до, во время или после основной атаки. DDoS–атаки также
используются для лишения клиентов банка возможности сообщить о
подозреваемом мошенничестве, а также блокирования связи банков с
клиентами в целях их предупреждения.
Определение рисков и управление ими
Банки должны проявлять повышенное внимание к описанным выше
атакам и использовать надлежащие ресурсы для определения и снижения,
связанных с ними рисков. Подготовительные меры могут включать в себя
обеспечение достаточного количества персонала во время проведения DDoS–
атак, а также привлечение сторонних поставщиков услуг, которые могут
оказывать помощь в управлении потоком интернет–трафика, на договорных
началах. Кроме того, банки должны обеспечивать эффективное вовлечение
надлежащих специалистов и внешних партнеров в процесс реагирования на
инциденты в различных сферах деятельности. Также банки должны
рассмотреть возможность проведения надлежащей проверки поставщиков
услуг (например, услуг Интернета или веб–хостинга), чтобы быть
уверенными в принятии ими необходимых мер для определения и снижения
рисков, связанных с потенциальными DDoS–атаками.
Поскольку группы, проводящие DDoS–атаки, могут менять тактику и
цели в ходе самой атаки, банкам следует включать в свои стратегии
снижения рисков обмен информацией с другими банками и поставщиками
услуг. Членство в организациях, обеспечивающих обмен информацией, таких
как Центр анализа и обмена информацией между финансовыми службами
(Financial Services Information Sharing and Analysis Center, FS–ISAC), может
помочь банкам наладить эффективный информационный обмен. FS–ISAC и
Группу быстрого реагирования на компьютерные инциденты в США (United
States Computer Emergency Readiness Team, US–CERT) можно считать
надежными источниками сведений о методах, используемых для проведения
атак и тактиках снижения риска, которые позволяют минимизировать ущерб
от подобных атак. Например, организация FS–ISAC, опубликовала
документы, связанные с DDoS–атаками и перехватом счетов.
Обеспечение своевременного и точного информирования клиентов о
проблемах с веб–сайтом в чрезвычайных ситуациях, рисках, которым
подвергаются клиенты, мерах предосторожности, которые они могут
принимать, а также об альтернативных каналах доставки, которые будут
удовлетворять их потребности в банковском обслуживании, должны стать
неотъемлемой частью процесса планирования в банках. В рамках текущих
программ по управлению рисками банкам следует учитывать особенности
проведенных в последнее время DDoS–атак и случаев мошенничества со
счетами клиентов. Следует уделить внимание всем аспектам применяемого в
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банке процесса управления рисками, включая оценку рисков, способы их
снижения, планы реагирования, связанные с этим политики и процедуры, а
также тестирование, профессиональное обучение и обучение клиентов.
…OCC ожидает от банков, ставших жертвами DDoS–атак или
испытавших на себе их негативные последствия, предоставления сведений о
таких атаках правоохранительным структурам и соответствующему
наблюдательному органу. Кроме того, банки должны самостоятельно
подавать отчет о подозрительной операции (Suspicious Activity Report, SAR),
если DDoS–атака затрагивает критически важную для банка информацию, в
частности сведения о счете клиента, либо повреждает, блокирует или иным
образом влияет на критически важные системы банка. События, связанные с
перехватом счетов, могут требовать подачи SAR, как предусмотрено в
руководстве Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial
Crimes Enforcement Network), выпущенном в прошлом году.
«Сегодня то время, когда очень важно принять правильное решение по
обеспечению информационной безопасности в будущем. При не малом
выборе разных решений на рынке Украины стоит понимать, что самодельные
сервисы не смогут обеспечить требуемую надежность, предоставить
необходимые гарантии, автономно отследить и заблокировать атаку без
участия оператора, – предостерегает от ошибок, В. Гук, руководитель отдела
корпоративных продаж компании «ITBiz». Мои рекомендации неизменны в
отношении целесообразности работы над задачами такого масштаба с
мировыми лидерами по сетевому управлению и безопасности. Их опыт
сотрудничества с операторами связи по всему миру уже отметили ведущие
производители сетевого оборудования и бизнес–приложений» (InternetUA
(http://internetua.com/v–ssha–vishel–oficialnii–dokument–o–merah–
predotvrasxeniya–DDoS–atak–dlya–bankov). – 2013. – 11.03).
***
Провідний німецький оператор зв’язку Deutsche Telekom
візуалізовував карту країн–джерел кібератак, на якій Україна опинилася
на 4 місці після Росії, Тайваню та Німеччини. За останній місяць з
українських серверів було скоєно 566 531 атак.
На порталі в реальному часі показано атаки і країни, з яких вони
виходять, а також статистика найбільш частих видів атак, зрізи по регіонах з
найбільшою кількістю активних атакуючих серверів. Карта знаходиться у
вільному доступі, компанія обмінюється даними з регуляторними органами і
виробниками ПО безпеки.
Система глобального моніторингу була розроблена у співпраці з
асоціацією BITKOM і Федеральним департаментом інформаційної безпеки
(BSI), і використовує більше 90 датчиків для реєстрації вторгнень.
У Deutsche Telekom підкреслюють, що число інтернет–загроз постійно
зростає – щодня виявляють близько 200 тис. нових зразків шкідників. Тільки
у пастках Deutsche Telekom збираються записи про 450 тис. атак в день
(Мукачево.net
(http://www.mukachevo.net/UA/News/view/71053–Німці–
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кажуть–що–Україна–одна–з–головних–країн–джерел–кібератак). – 2013.
– 11.03).
***
Розслідуванням та попередженням злочинів, пов’язаних із
використанням високих технологій або Всесвітньої мережі Інтернет,
займаються співробітники сектору боротьби з кіберзлочинністю УМВС
України у Волинській області.
У 2012 році в системі органів внутрішніх справ було створено окремі
підрозділи, діяльність яких спрямована на протидію кіберзлочинності. Саме
на їхні плечі покладено завдання щодо реалізації державної політики у
попередженні та протидії кримінальним правопорушенням, вчинення або
приховування яких передбачає використання електронно–обчислюваних
машин, комп’ютерних систем та мереж зв’язку.
Кримінальним законодавством передбачено ряд правопорушень, які
відносяться до кіберзлочинності: порушення авторського права і суміжних
прав, шахрайство, вчинене з використанням електронно–обчислюваної
техніки, незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та
іншими засобами доступу до банківських рахунків і збирання про них
інформації, гральний бізнес, легалізація доходів, отриманих злочинним
шляхом,
виготовлення,
пересилання,
розповсюдження
матеріалів
порнографічного характеру та інші кримінальні правопорушення, які
вчиняються з використанням комп’ютерної техніки та мережі Інтернет.
Розповсюдженими кіберзлочинами є шахрайства через Інтернет–
аукціони. В основі шахрайської схеми лежить послуга, яку надають банки,
що дозволяє знімати гроші з рахунку без наявності банківської карти. Для
авторизації використовується тільки разовий код, що відправляється на
номер мобільного телефону.
На Інтернет–ресурсі злочинці знаходять оголошення громадян, які
продають різні товари. Під приводом купівлі товару пропонують оплатити
річ шляхом переказу грошей на рахунок банківської картки і таким чином
дізнаються її номер. Або телефонують продавцеві з різних номерів та
запитують, на який рахунок переказати гроші.
Далі дані про останні набрані номера використовують для відновлення
начебто втраченої SIM–карти ошуканого. На цей номер отримують код
авторизації банківської картки і знімають з неї всі кошти. При цьому
Інтернет–продавець лише згодом дізнається про те, що відносно нього
вчинили шахрайство (Віче-інформ (http://www.viche.lutsk.ua/yak–ne–staty–
zhertvoyu–kiberzlochynciv–id12729). – 2013. – 14.03).
***
«Лаборатория Касперского» обнаружила шпионскую программу
MiniDuke, атакующую государственные учреждения и исследовательские
институты по всему миру.
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По словам Е. Касперского, основателя и генерального директора
лаборатории, MiniDuke – очень необычная кибератака. При разработке
шпиона использовались приёмы «старой школы», характерные для
вредоносных программ конца 1990–х – начала 2000–х годов, а также
уязвимости в современном программном обеспечении. В частности,
задействована недавно обнаруженная «дыра» в Adobe Reader (CVE–2013–
6040).
Фрагмент вируса, служащий для его проникновения на компьютер,
эффективно работает на многих системах, несмотря на небольшие размеры –
всего 20 кб. Такой тип компактных и предельно изощрённых вредоносных
программ, написанных на ассемблере, можно было встретить во времена
«группы 29A», отмечает Е. Касперский. Эта испано–чешско–польско–
российская команда позиционировала себя как разработчика концептуальных
вирусов, цель которых – продемонстрировать уязвимость компьютерных
систем.
На сегодня MiniDuke поразил почти 60 организаций в 23 странах,
включая Россию, Германию, Великобританию, Испанию, Бразилию, Турцию,
Бельгию, Латвию и Украину. Жертвами шпиона, к примеру, стали
исследовательский институт, два аналитических центра и медучреждение в
США, а также исследовательский фонд в Венгрии (Донбасс
(donbass.ua/news/technology/security/2013/03/14/shpionskaja–programma–
atakuet–gosuchrezhdenija–i–instituty.html). – 2013. – 14.03).
***

По данным «Лаборатории Касперского», в феврале доля почтового
мусора увеличилась почти на 13 % и достигла 71 %. В то же время Россия
уступила свои лидерские позиции среди распространителей нежелательной
электронной корреспонденции в Рунете, и ее вклад в общую копилку
снизился более чем на 8 %.
…Одним из наиболее популярных инструментов злоумышленников,
распространяющих вредоносные программы в почте, по–прежнему являются
письма–подделки под официальные уведомления от различных финансовых
институтов. Например, злоумышленники прибегают к хорошо известной
легенде о якобы случившемся взломе банковского счета пользователя, в
результате чего все деньги были заморожены, а счет заблокирован. Для
получения информации о происшествии пользователю предлагают открыть
прикрепленный к письму вредоносный файл.
Среди компаний, имена которых используют злоумышленники, одной
из наиболее популярных является поисковая система Google. В феврале нами
была зафиксирована рассылка вредоносных писем от имени Google, в
которых сообщалось, что компания рассматривает присланное пользователем
резюме и сопоставляет его со списком открытых вакансий. Во избежание
возможных недоразумений пользователю рекомендовалось открыть
приложенный к письму файл и проверить резюме. Однако вместо него во
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вложении находился
троянец для кражи паролей и других
конфиденциальных данных.
Серьезные изменения произошли в географическом распределении
спам–потоков. В глобальном масштабе на первое место по количеству
рассылаемого со своей территории почтового мусора вышли США. Доля
Китая, который прежде удерживал до этого лидерство, снизилась вдвое, в
результате чего Поднебесная откатилась на второе место. «Бронза», как и
прежде, досталась Южной Корее.
…Д. Гудкова, руководитель отдела контентных аналитиков
«Лаборатории Касперского»: «В настоящее время тревогу вызывает тот факт,
что среди вредоносных вложений в спаме все больше становится программ,
нацеленных на кражу паролей от онлайн–банкинга. Такие сообщения
выглядят как html–формы для заполнения данных. Пользователям следует
быть особенно бдительными с письмами, похожими на извещения от банков,
не открывать вложения и входить на страницу онлайн–банкинга только через
браузер» (InternetUA (http://internetua.com/ob–emi–spama–v–runete–vnov–
uvelicsivauatsya). – 2013. – 19.03).
***
…На Филиппинах и в Колумбии действует проект Lenddo.com,
позволяющий получить кредит по профилю в социальных сетях. Средний
размер займа составляет 400 дол. на Филиппинах и 800 дол. в Колумбии.
Деньги можно получить на срок от трех до 12 месяцев и использовать на
образование, медицину или обустройство дома. Для получения кредита
необходимо заполнить заявку на сайте, загрузить фотографию и дать ссылки
на имеющиеся профили в соцсетях (Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+), а
также пригласить друзей и родственников из социальных сетей, чтобы они
взяли такой же кредит. Lenddo проводит скоринг страницы потенциального
заемщика и страниц его друзей. Необходимый для получения кредита – 400
баллов по шкале сайта, плюс такое же количество баллов должны набрать
трое друзей, из которых один обязательно родственник или коллега. При
этом какая информация увеличивает баллы, а какая уменьшает, не
указывается. Однако чем больше у заемщика социальных сетей и связей, тем
выше его шансы, говорится на сайте компании. Все это сильно напоминает
так называемый сетевой маркетинг, но инвесторы любят подобные проекты –
в мае 2012 г. Lenddo получил 8 млн дол. от фондов Accel Partners, Blumberg
Capital, Omidyar Network, iNovia Capital и Metamorphic Ventures.
Социальные сети являются поставщиками информации и для
кредитных бюро в США. …аналитики обращают внимание на то, в какие
магазины и как часто ходит человек, какие СМИ читает, каков социальный
статус его друзей, в каком учебном заведении он учился и кто его
однокурсники и одноклассники, на какую информацию ставит like. Эти
данные позволяют составить психологический портрет заемщика и важны не
менее, чем финансовая информация о размере зарплаты и количестве долгов.
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Компания Kreditech из Германии предоставляет микрозаймы сроком до
30 дней, основываясь на собственной скоринговой модели, которая включает
в себя и анализ активности заемщика в социальных сетях. Всего алгоритм
скоринга учитывает 8 тыс. различных факторов, отмечает глава компании
С. Даймер. Кроме социальных сетей Kreditech анализирует покупки и другие
действия заемщика в Интернете, по которым можно судить о его
предпочтениях и образе жизни. При возможности определяется и его
местонахождение. Все это позволяет отсеять потенциальных мошенников. В
компании заявляют, что просрочка по кредитам составляет меньше 10 %.
В России попытки создать скоринговую модель на основе информации
в соцсетях только предпринимаются. Несколько лет назад социальная сеть
«Одноклассники» пыталась продать свой проект по использованию
социальной сети в скоринге банку ВТБ24. Банк не стал покупать, поскольку
социальная сеть не предложила механизма, способного отличить профиль
заемщика от сотен его однофамильцев и распознавать настоящий профиль,
отсекая фейковые и скрывающиеся за никами.
Тому же ВТБ24 систему оценки заемщика по социальной сети
предлагала
компания
«Техносерв»…
Эта
технология
имеет
дополнительный функционал под названием Discourse, который является
закрытой «социальной сетью» для клиентов и сотрудников банка. Работает
это так. Когда клиент обращается в банк за кредитом, ему заводится
профиль в сети Discourse, к которому заемщик самостоятельно
привязывает свои профили в публичных социальных сетях. После этого
все изменения в Facebook или Twitter–аккаунтах отображаются в этой
социальной сети, банковский сотрудник видит все изменения в режиме
онлайн. Это, по словам руководителя центра инноваций «Техносерв» М.
Майоровой, позволяет отслеживать в режиме реального времени события в
жизни заемщика, которые могут влиять на его кредитоспособность.
Например, потерю работы или развод. Таким образом, наличие или
отсутствие профиля в соцсетях, желание или нежелание указывать свой
профиль в системе Discourse может повлиять на готовность банка выдать
кредит. Повлиять на кредитоспособность заемщика может и круг его
«друзей» в социальной сети. Так, система Discourse анализирует профили
«друзей» для выявления нежелательных связей с «плохими» заемщиками,
общее количество «неблагонадежных друзей» и членство в нежелательных
группах и сообществах типа «Как не платить кредит» или «Как обмануть
коллектора» …
… клиенты «Вдолг.ру», которая занимается взаимным кредитованием в
Интернете, указывают в заявке на получение кредита ссылки на профили в
своих социальных сетях, и кредиторы могут их просмотреть. Сам факт
наличия или отсутствия профиля в соцсети не станет причиной отказа в
выдаче кредита. «Однако высокая активность в соцсетях располагает
кредиторов: заемщик выглядит как более открытый человек, ему больше
доверяют», – говорит генеральный директор компании А. Тарасов. Из этого,
по его мнению, следует, что в будущем отсутствие человека в социальных
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сетях станет поводом для более тщательной проверки или понижающим
коэффициентом в скоринговых моделях (Подробнее см.: InternetUA
(http://internetua.com/kak–profil–v–socialnih–setyah–pozvolyaet–bankam–
izucsit–budusxego–zaemsxika). – 2013. – 29.03).
***
Комісія з цінних паперів і ринків США дала дозвіл публічним
компаніям публікувати основні фінансові та виробничі показники в
таких соціальних медіа, як Twitter, Facebook та інших, попередивши про
це інвесторів.
Влітку 2012 р. виконавчий директор Netflix Р. Гастінгс написав на
особистій сторінці у Facebook, що в червні користувачі завантажили через
сервіс компанії близько мільярда годин фільмів та відео. Його пост викликав
дискусію про те, чи не повинні були одночасно використовуватися офіційні
канали розкриття для інформування інвесторів.
Тепер же регулятор США заявив, що «не можна, щоб одна група
інвесторів отримувала перевагу над іншою просто через те, що компанія
вибірково розкриває важливу інформацію».
«Більшість соціальних мереж прекрасно підходять для зв’язку з
інвесторами», – додають у комісії.
Коментуючи випадок з Netflix, деякі спостерігачі нагадали, що ряд
представників компаній раніше вже робили аналогічні публічні
повідомлення.
«Прес–релізи на Yahoo finance – хто їх зараз читає? Ви будете читати
новини у своїй стрічці Facebook або Twitter. (Інформаційна) галузь
змінюється, і врегулювання її було тільки питанням часу», – переконаний
засновник і глава Stocktwits Г. Ліндзон. Нині Stocktwits збирає для трейдерів
обговорення
ринку
акцій
у
Twitter
(Корреспондент
(http://ua.korrespondent.net/business/mmedia_and_adv/1536983–kompaniyi–
ssha–teper–mozhut–publikuvati–svoyu–zvitnist–u–socmerezhah). – 2013. –
3.04).
***
Социальная сеть Facebook внедряет новые программные
инструменты, помогающие бизнес–пользователям, знаменитостям и
владельцам брендов лучше анализировать связанные с ними или их
продукцией комментарии, выявлять тренды и проводить более глубокий
семантический анализ контента Facebook (Marketing Media Review
(http://mmr.ua/news/id/facebook–vnedrjaet–novye–instrumenty–dlja–analiza–
dannyh–34227/).
Ранее Facebook уже презентовала первые разработки в данной области,
а сейчас компания разнообразила их и добавил новые инструменты,
позволяющие коммерческим пользователям Facebook быстрее отслеживать и
отвечать на комментарии пользователей.
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Новые инструменты работают через встроенный платформенный API
Facebook, поэтому работать с инструментами можно и без непосредственного
нахождения на Facebook. Новые инструменты позволяют в приложении
визуально наблюдать «лестницу» комментариев и строить ветки общения,
сортируя сообщения по хронологии, темам и другим параметрам. Согласно
сообщению компании, пока новые приложения работают только на
ноутбуках и настольных ПК, появление мобильных аналогов ожидается
позже (Marketing Media Review (http://mmr.ua/news/id/facebook–vnedrjaet–
novye–instrumenty–dlja–analiza–dannyh–34227/). – 2013. – 4.04).
***
Кіберзлочини розкривають все успішніше.
Поява та швидкий розвиток глобальної світової комп’ютерної мережі
Інтернет стали каталізатором зміни суспільного світогляду і змусили правові
системи різних країн пристосовуватися до факту відсутності кордонів у
«віртуальному просторі», надвисокого рівня анонімності інформаційної
діяльності, появи нової «віртуальної» економіки, а також глобалізації
злочинного світу.
Представники ЗМІ, які зібралися на брифінг з начальником відділу
боротьби з кіберзлочинністю УМВС України в Хмельницькій області,
отримали цікаву інформацію про нові види злочинів, заходи, що вживаються
правоохоронцями для їх розкриття та попередження та алгоритми дій
пересічних громадян, які потерпіли від дій інтернет–зловмисників.
Начальник відділу Олександр Васільєв зазначив, що для усіх
кіберзлочинів типовим є одночасне нанесення шкоди потерпілим в різних
регіонах держави. Головне завдання працівників відділу по боротьбі з
кіберзлочинністю
—
попередження
та
протидія
злочинам
і
правопорушенням, які вчиняються з використанням комп'ютерних систем і
мереж електрозв’язку.
Працівники підрозділу здійснюють оперативно–розшукові заходи з
виявлення злочинів, механізм підготовки і вчинення яких передбачає
використання електронно–обчислювальних машин у сферах платіжних
систем, обігу інформації протиправного характеру. Сюди ж входить протидія
злочинам, що вчиняються у сфері економіки, шляхом проведення фінансових
і торгових транзакцій за допомогою мереж електрозв’язку чи комп’ютерних
мереж.
Правоохоронці проаналізували та систематизували найбільш поширені
злочини, вчинені впродовж 2012–2013 років з використанням електронно–
обчислювальної техніки:
• недотримання умов покупки товарів через мережу Інтернет, зокрема
при продажі товарів на Інтернет–дошках оголошень та Інтернет–аукціонах;
• дистанційне зняття коштів за допомогою послуги ПАТ «ПриватБанк»
– «Операція без картки»;

85

• дистанційне зняття коштів за допомогою послуги «Приват 24» ПАТ
«ПриватБанк», шляхом входження в довіру й витребування інформації по
картковому рахунку;
• злочини в системі дистанційного банківського обслуговування —
втручання в систему «Клієнт–банк»;
• неправдиве повідомлення особі про загрозу у житті, здоров’ї близьких
родичів;
• «скімінг» – зчитування інформації з магнітної стрічки кредитної карти
за допомогою «скімера».
Працівниками відділу по боротьбі з кіберзлочинністю УМВС для
громадян розроблені покрокові застережні інструкції за кожним видом
злочину
(Управління МВС України в Хмельницькій області
(http://mia.km.ua/arc/archivof/2013/03/23–03–13.html). – 2013. – 23.03).

ОЦІНКИ, ПРОГНОЗИ, ПРОПОЗИЦІЇ
В Украине разработано три плана, призванных облегчить ведение
бизнеса в стране. Об этом в ходе заседания пресс–клуба на тему: «Как
Украине в 2013 году попасть в первую сотню стран по легкости ведения
бизнеса?» заявил заместитель председателя Госслужбы Украины по
вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства Олег
Шейко.
«В Украине разработано три плана: Общенациональный план, План
развития экономики и План выполнения поручения Президента Украины
относительно принятия действенных мер для улучшения условий ведения
бизнеса до 1 апреля 2013 года», – сказал Шейко.
По его словам, все три плана актуальны, поскольку приняты в этом
году. «Нужно признать, что возможно есть проблемы, которые не вошли в
эти планы. Но это общенациональные проблемы, они решаются
министерствами», – подытожил Шейко.
Как ранее сообщал ForUm, Президент Виктор Янукович призвал
правительство провести работу по дерегуляции и упрощению выдачи
разрешительных документов с тем, чтобы в рейтинге легкости ведения
бизнеса Всемирного банка войти в топ–100 стран (ForUm (http://www.for–
ua.com/economics/2013/03/15/135813.html). – 2013. – 15.03).
***
Николай Азаров считает, что в Украине есть все предпосылки и
возможности для того, чтобы создать отличные условия для ведения
бизнеса. Об этом премьер сообщил на пресс–конференции. Глава
правительства подчеркнул, что все условия для бизнеса сразу появятся,
86

когда будут сломаны препятствия, которые устанавливают чиновники в
областях.
Правительство же пока продолжит свою политику сокращения числа
разрешительных процедур для предпринимателей и будет бороться с
бюрократическими преградами. И уже заметны первые результаты такой
деятельности – к примеру, во время отвода участков под строительство для
инвесторов в 4 раза сократили количество необходимых разрешительных
процедур
– добавил
Н.
Азаров
(УРА–Информ
http://ura–
inform.com/ru/economics/2013/03/20/azarov–rasskazal–kak–kabmin–staraetsja–
dlja–biznesmenov). – 2013. – 20.03).
***
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и
таможенной политики Виталий Хомутынник считает, что
объединение налоговых и таможенных органов в рамках Министерства
доходов и сборов приведет к упрощению взаимоотношений бизнеса с
фискальными структурами.
«Объединение главных контролирующих служб – распространенная
европейская практика последних лет. Утверждение Положения о
Миндоходов стало логичным шагом в направлении реализации этой
реформы. Оно дает старт реформированию налоговых и таможенных
структур на региональном и местном уровнях», – заявил Виталий
Хомутынник.
При этом паралментарий отметил, что поддерживает пункты
Положения о Миндоходов, согласно которым налоговая милиция подчинена
Министерству, а не выделена в качестве отдельного органа с чрезмерно
раздутыми полномочиями.
«Думаю, в нынешних условиях такое решение является оптимальным и для
государства, и для бизнеса», – сказал Хомутынник (Левый берег
(http://economics.lb.ua/finances/2013/03/26/194165_sohranenie_nalogovoy_mili
tsii.html). – 2013. – 26.03).

***
Директор департамента платежных систем НБУ Наталия Лапко на
заседании Финансового пресс–клуба «Банковский бизнес в 2013 году: на чем
будут зарабатывать банки и как это повлияет на их клиентов?», проведенного
по инициативе ОО «Лига финансового развития» при информационной
поддержке «Зеркала недели. Украина» рассказала, что на сегодня Украина
отстает от европейских стран, по крайней мере, в 4 раза по уровню
насыщения POS–терминалами.
В то же время безналичные расчеты постепенно становятся в Украине
все более массовыми. Если в 2007 году количество безналичных транзакций
с помощью карт составляла 8,5%, то по итогам 2012 г. – 32,4%. Что до
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объема безналичных операций, то в прошлом году они составил 12% от
общих расчетов по картам. Хотя это и ощутимо больше 3%, которые были в
2005–2006 гг., но все же значительно меньше, чем в странах Европы, где этот
показатель превышает 90–95%.
Как констатировала заместитель директора департамента денежно–
наличного обращения, начальник управления организации работы с
наличностью НБУ Оксана Галиц, поскольку украинцы все же привыкли
рассчитываться в большинстве случаях наличкой, к безналичным расчетам
следует переходить постепенно. При этом именно таким путем пока НБУ и
идет.
Также представитель центробанка отметила, что тенденция роста
безналичных расчетов, которая наблюдается в Украине, – характерна для
всего мира.
В прошлом году Верховная Рада приняла закон № 5284 «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно
функционирования платежных систем и развития безналичных расчетов)»,
которым предоставила НБУ право устанавливать предельную сумму
наличных расчетов (NewsOboz (http://newsoboz.org/ekonomika/pos–terminal–
dolzhen–stoyat–u–kazhdogo–prodavtsa–––nbu–31032013163400). – 2013. –
31.03).
***
Около
70%
украинцев
положительно
относятся
к
предпринимателям как к классу, а треть опрошенных возлагают на
бизнес основные надежды по развитию экономики. Таковы результаты
социологического исследования, проведенного Центром «Социальный
мониторинг» по заказу Федерации работодателей Украины. Об этом сообщил
глава Федерации Дмитрий Фирташ в Запорожье 19 марта во время встречи с
руководителями и собственниками более 200 крупных и средних
предприятий, а также c руководством Запорожской ОГА. «Бизнесу доверяют
больше, чем политическим партиям. В украинском обществе сегодня не
существует какого–либо противоречия между бизнесменами и обществом.
Сегодня работодатели – это реальная общественная сила, которая пользуется
доверием общества, проводит изменения в стране и на которую люди
возлагают большие надежды», – подчеркнул Дмитрий Фирташ.
По его словам, будущее экономики Украины зависит от того, насколько
будет развито предпринимательство. «Нам нужен класс людей, которые
будут предпринимателями по своей натуре, которые будут созидателями.
Развивать страну могут люди, которые умеют думать на перспективу, не
боятся делать то, что делают работодатели. Кто такой работодатель? Это
человек, который берет на себя ответственность не только за то, как сегодня
выплатить зарплату, заплатить налоги, но и за завтрашний день. Поэтому
важно развивать предпринимательство», – подчеркнул Дмитрий Фирташ.
В начале 2013 года по заказу Федерации работодателей Украины Центр
«Социальный
мониторинг»
провел
комплексное
социологическое
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исследование общественного мнения. Оно включало всеукраинский опрос
населения и целевых групп предпринимателей. Всего опрошено 2000
респондентов
во
всех
регионах
Украины
(Подробности.UA
(http://podrobnosti.ua/economy/2013/03/20/894695.html). – 2013. – 20.03).
***
Податківці Дніпропетровщини зменшують кількість перевірок, але
збільшують надходження до бюджету за результатами їх проведення.
На 596 перевірок суб’єктів господарювання менше проведуть
податківці Дніпропетровської області у 2013 році в порівнянні з 2011–2012
роками. Про це повідомила представників громадських організацій, що
представляють підприємців області, заступник начальника управління
оподаткування фізичних осіб ДПС у Дніпропетровській області Ольга
Маласай під час проведення Громадської Ради.
Це зумовлено підставами для проведення фактичних перевірок,
обумовлених Податковим кодексом, і новими підходами податківців до
контрольно–перевірочних заходів. Як правило, податкова служба перевіряє
лише підприємства, в діяльності яких вбачається ризик несплати, або сплати
податків у неповному обсязі.
В той же час, перевірка лише ризикових підприємств спрощує ведення
бізнесу для сумлінних платників податку і приносить реальний прибуток до
бюджету. Не дивлячись на зменшення фактичних перевірок у 2012 році до
бюджету додатково, по результатам проведення контрольно–перевірочних
заходів, поступило 62 мільйони гривень. А всього у минулому році до
бюджету завдяки контрольно–перевірочним заходам поступило 290
мільйонів
гривень
(ДПС
у
Дніпропетровській
області
(http://dp.sts.gov.ua/media–ark/news–ark/90543.html). – 2013. – 25.03).
***
Касові апарати нового покоління зменшать втручання податкової в
діяльність бізнесу.
Передання звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів
розрахункових операцій в електронному вигляді органам ДПС, надає
можливість платникам податків заощадити свій час, а використання сучасних
технологій призведе до значного скорочення перевірок бізнесу, – зазначив
начальник відділу моніторингу грошових операцій управління податкового
контролю ДПС в Івано–Франківській області Ігор Кравець.
Передання інформації до органів ДПС здійснюється на базі технології,
розробленої Нацбанком України, яка не передбачає підключення до
Інтернету на господарському об’єкті, де застосовується РРО. Користувачам
РРО необхідно звернутись до центрів сервісного обслуговування для
придбання РРО нового покоління або установки відповідних модемів на
наявні РРО у термін до 01.07.2013 року.
На даний час в органах державної податкової служби Івано–
Франківської області зареєстровано 6999 реєстраторів розрахункових
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операцій, в тому числі 103 нового покоління та доопрацьовано – встановлено
модеми у 134 реєстратори розрахункових операцій.
Крім того, у березні п.р. під час зустрічі керівництва
облдержадміністрації та контролюючих органів області з представниками
малого та середнього бізнесу у рамках форуму «Бізнес і влада»,
підприємцями запропоновано звернутись до центральних органів влади щодо
відтермінування запровадження з 1 липня 2013 року штрафних санкцій до
суб’єктів підприємницької діяльності за не подання звітності в електронному
вигляді пов’язаної із застосуванням РРО до органів податкової служби (БРІЗ
(http://briz.if.ua/9809.htm). – 2013. – 26.03).
***
Податківці та митники Хмельниччини поділяться досвідом задля
розвитку бізнесу.
У контексті процесу об’єднання Державної податкової служби та
Державної митної служби у єдину структуру – Міністерство доходів і зборів
працівники обох відомств області розробили план спільних заходів, в ході
яких вони навчатимуть один одного.
Так, начальники управлінь та відділів ДПС в області читатимуть лекції
для працівників Хмельницької митниці з питань практичного застосування
податкового законодавства. Зокрема, митники детальніше дізнаються про
технологію справляння основних податків, особливості оподаткування
підприємницької діяльності, застосування ризикоорієнтованої системи
відбору платників податків для проведення документальних перевірок та
особливості проведення перевірок, контролю за суб’єктами господарювання,
що працюють у сфері зовнішньоекономічної діяльності, позовну роботу
податкових юристів тощо.
Натомість для податківців ряд навчальних занять проведуть фахівці
Центру підвищення кваліфікації, перепідготовки працівників та кінології
Держмитслужби. Вони розкажуть про практику гармонізації та спрощення
митних процедур в Україні згідно з міжнародними угодами, рамкові
стандарти Всесвітньої митної організації, регулювання в Україні
зовнішньоекономічної діяльності, митне оформлення товарів, які ввозяться
та вивозяться громадянами на територію чи з території нашої держави тощо.
«Наразі це перший масштабний захід з початку процесу об’єднання
двох відомств, який ми проводимо на теренах Хмельниччини на паритетних
засадах. Наша співпраця є елементом руху служб у загальноєвропейському
тренді, вона розпочалася і продовжуватиметься в ході реформ, покликаних
забезпечити кращу ефективність роботи як у питаннях адміністрування та
збору податків, так і забезпечення митних процедур, що слугуватиме
розвитку легального бізнесу», – відзначає голова ДПС у Хмельницькій
області
Ігор
Сінгаєвський
(ДПС
у
Хмельницькій
області
(http://km.sts.gov.ua/media–ark/news–ark/89600.html). – 2013. – 18.03).
***
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У Хмельницькому громадські активісти дев‘яти областей України
знайшли рішення для захисту бізнесу.
Вперше за п‘ятнадцятилітню історію діяльності керівники осередків
ВГО «Асоціація платників податків» зібралися на Хмельниччині для того,
щоб обговорити одне із стратегічних завдань цієї громадської організації, –
захист прав та законних інтересів підприємницького загалу. Проце інформує
ДПС Хмельниччини.
Хмельницький не випадково було обрано місцем проведення цього
представницького загалу. Саме тут, як зазначив у розмові з колегами голова
ради територіального відділення АППУ у Хмельницькій області Мар‘ян
Маєвський, у кожному місті та районі діють місцеві осередки Асоціації,
через які оперативно вирішуються назрілі проблеми, обговорюються та
виносяться на громадське обговорення новації та ініціативи.
«Для нас Асоціація платників податків стала тим містком через який
прокладено співпрацю з бізнесом. Конкретним прикладом такого живого
діалогу у місті Хмельницькому є реалізація пропозиції по такому
апробованому податковому тренду як створення центру з обслуговування
платників податків на речовому ринку. Відколи податківці, спільно із
працівниками МВС та прокуратури проводять системні робочі зустрічі з
працівниками ринків, кількість різного роду скарг там скоротилась втричі.
Люди нам довіряють, і це – головна оцінка», – поділився результатами
спільної роботи з учасниками наради голова ДПС у Хмельницькій області
Ігор Сінгаєвський.
Зрештою, підвищенню рівня довіри закономірно сприяє системне
обговорення законодавчих новел та внесення пропозицій щодо лібералізації
правового податкового поля. Наразі учасники розмови за «круглим столом»
обговорили законодавчі ініціативи щодо трансфертного ціноутворення.
Цікавими з точки зору впливу інституцій громадянського суспільства
на податкову та соціальну політики стала пропозиція голови місцевого
осередку АППУ, керівника відомого на Кам‘янеччині підприємства
«Український кристал» Володимира Юр‘єва стосовно організації суспільного
контролю за використанням бюджетних коштів та проведенням тендерів у
сфері державних закупівель.
Схвальний відгук громадських активістів знайшла також пропозиція
голови ради ТВ АППУ Івано–Франківщини Василя Дутка про можливості
переходу підприємств комунальної власності, які надають послуги з
побутового обслуговування населення, на спрощену систему оподаткування.
У тому, що ініціативи представників Асоціації платників податків буде
доведено до логічного завершення, судячи з впливу та постійного зростання
кількості її членів, сумніватись не доводиться. Незаперечним є той факт, що
сьогодні розвиток суспільства не можливий без активності громадських
інституцій. Яскравий приклад цьому – громадянська позиція Асоціації
платників податків. «Ми і надалі будемо доступними, пізнаваними, дієвими і
самодостатніми.
Долаючи
інертність
та
корупційні
чинники,
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використовуючи освітні програми для платників податків, систему їх
законодавчого та правового захисту, маємо йти сучасним цивілізованим
шляхом задля створення європейських умов ведення бізнесу», – підсумовує
перший віце–президент Асоціації платників податків України Василь
Матійчик (Народна газета Є (http://ye.ua/news/news_11885.html). – 2013. –
26.03).
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