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ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Закон про державну підтримку малого підприємництва має
запрацювати
Прийнятий минулого року закон про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні працює не на
повну потужність. Документ вселяв великий оптимізм, позаяк передбачав спрощення порядку ведення податкового обліку, запровадження
державних програм кредитування, надання гарантій для отримання
кредитів, в тому числі часткової компенсації відсоткових ставок за
кредитами. На жаль, в практиці ці норми так і не призвичаїлися, констатують в УСПП.
Головною перепоною на шляху розвитку малого й середнього бізнесу в Україні, кажуть фахівці Союзу, є надто високі кредитні ставки, які
нині сягають більше 20 %, а також високий рівень податкового навантаження, який, за оцінками Світового банку, становить більше 57 %.
Малий та середній бізнес може суттєво вплинути на виправлення
ситуації на внутрішньому ринку України, де, як відомо, реалізується
більшість товарів іноземного походження. «Мале підприємництво
виконує дуже важливу роль у державотворенні країни, воно є основою платоспроможного середнього класу, який визначає добробут
країни та її громадян. Але в умовах браку кредитних коштів, невпевненості в завтрашньому дні бізнесу важко працювати. І в інтересах
держави йому допомогти», – каже президент УСПП, народний депутат України Анатолій Кінах.
Промислово–підприємницька спільнота звернулася до глави
нашої держави з пропозицією створити міжвідомчу робочу групи
з питань реалізації закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні». Відповідний лист за підписом президента УСПП, народного депутата Анатолія Кінаха направлено Президенту України Віктору Януковичу
(Сайт Українського союзу промисловців та підприємців (http://www.
uspp.org.ua/news/3503.zakon–pro–derzhavnu–pidtrimku–malogo–
pidprimnictva–ma–zapracyuvati.htm). – 2013. – 23.05).
***
У Верховній Раді прийняли Закон, покликаний підвищити ефективність протидії корупції в Україні
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Депутати прийняли в цілому Закон України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної
антикорупційної політики» реєстр. № 2837 від 17.04.2013.
Цей документ доповнює вже прийнятий Верховною Радою Закон
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами
Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією».
Раніше Голова Держпідприємництва Михайло Бродський наголошував: «Прийняття обох документів зробить рівними перед законом
усіх громадян, незалежно від їхнього статусу».
Так, прийнятий в Парламенті 14 травня 2013 року Закон передбачає наступні зміни:
– обмеження щодо спільної роботи близьких осіб;
– обмеження щодо осіб, які претендують на зайняття посад,
пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
– обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили
діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого
самоврядування;
– проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на
зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
– механізм проведення антикорупційної експертизи нормативно–
правових актів або проектів нормативно–правових актів;
– механізм оприлюднення відомостей, зазначених у деклараціях
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;
– захист осіб, які повідомили про корупційні правопорушення;
– внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, які
вчинили корупційні правопорушення, та надання інформації з нього.
Крім того, передбачено деталізувати форму декларації про
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру з
метою забезпечення можливості виявлення на її підставі конфлікту
інтересів.
Докладніше див.:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2837&
skl=8
(Державна служба України з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва (http://www.dkrp.gov.ua/info/1544). –
2013. – 15.05).
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***
Українські менеджери стажуватимуться на німецьких підприємствах протягом 2014–2016 років, – рішення Уряду
Уряд схвалив проект Спільної заяви про продовження співробітництва щодо перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва України між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина. Відповідне розпорядження ухвалено на засіданні
Кабінету Міністрів 20 травня 2013 року.
Спільна заява є міжнародним договором, за яким Україна протягом найближчих років отримуватиме безоплатну і безповоротну технічну допомогу з боку Німеччини. Спільна заява гарантує виконання
програми з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва в частині довготривалих стажувань українських менеджерів на німецьких підприємствах протягом 2014–2016 років. Підписати заяву уповноважено Надзвичайного і Повноважного Посла
України у Федеративній Республіці Німеччина Павла Клімкіна (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_
id=246348610&cat_id=244276429). – 2013. – 21.05).
***
З 1 липня 2013 р. реєстраційні справи юридичних осіб та фізосіб–підприємців будуть передані підрозділам Укрдержреєстру.
До 1 липня 2013 року державні адміністрації на місцях забезпечать передачу реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців від виконавчих комітетів місцевих рад до територіальних
органів Укрдержреєстру. Відповідне розпорядження Кабінету Міністрів, яке розробляло Міністерство юстиції, було ухвалено 15 травня
на засіданні Уряду.
Як повідомив Міністр юстиції Олександр Лавринович, зазначене
розпорядження було ухвалене у зв’язку зі змінами в системі реєстрації юросіб та фізосіб – підприємців, які відбудуться з 1 липня поточного року.
Зокрема, нагадав Міністр, змінами до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» функції з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців були передані від виконавчих комітетів міських
рад міст обласного значення, районних, районних у містах Києві та
Севастополі державних адміністрацій до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері
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державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – Укрдержреєстру.
У зв’язку із зазначеними законодавчими змінами Уряд розпорядився розмістити відповідні підрозділи Укрдержреєстру у приміщеннях, в яких розташовувалися державні реєстратори місцевих державних адміністрацій.
Цим же розпорядженням Уряд зобов’язав передати реєстраційні
справи юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з виконавчих
комітетів міських рад міст обласного значення, районних, районних
у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій до органів
Укрдержреєстру, що здійснюватимуть державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
Прийняття проекту розпорядження має забезпечити безперебійне
функціонування системи державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців у період передачі функцій з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної
політики у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб
– підприємців (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=246333980&cat_id=244276429). – 2013. – 16.05).
***
Спрощення процедур реєстрації та обліку платників податку
на додану вартість та єдиного податку дозволить полегшити
умови ведення бізнесу в Україні. Про це повідомив Міністр доходів і
зборів Олександр Клименко після того, як відповідний законопроект
був підтриманий на засіданні Кабінету Міністрів України 15 травня
2013 року.
У розробленому фахівцями Міндоходів проекті закону, зокрема,
передбачається відмова від практики видачі платникам цих податків свідоцтва про реєстрацію та заміна його на виписку з відповідних
реєстрів. Відразу після реєстрації дані про платника податків будуть
оприлюднені на офіційному веб–порталі Міністерства.
«Законопроектом передбачено низку процедур, які дозволяють
підприємцям отримати відкритий і, найголовніше, безкоштовний
доступ до державних реєстрів. Це черговий крок у межах нашої діяльності щодо спрощення адміністрування податків і зборів, у першу
чергу, для представників малого та середнього бізнесу», – підкреслив Міністр.
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У законопроекті також передбачене звільнення платників податків від обов’язку повідомляти контролюючі органи про зміни у своїх
даних, якщо такі зміни внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
Крім того, скоротиться строк повідомлення банками про відкриття рахунків платників податків, а також повідомлення органами
Міндоходів про взяття таких рахунків на облік з трьох днів до одного.
«Я впевнений, що цей законопроект буде підтриманий у парламенті, оскільки він містить абсолютно прогресивні норми, які дозволять підприємцям зекономити час і ресурси при спілкуванні з державними органами та, в цілому, зроблять умови ведення бізнесу в Україні
простішими та легшими», – зазначив Олександр Клименко.
Проект Закону “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків» розроблено Міністерством доходів і зборів України на виконання Національного плану
дій на 2013 рік, а також Плану заходів щодо підвищення показників України у рейтингу Світового банку та Міжнародної фінансової
корпорації Doing Business (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.
ua/control/uk/publish/article?art_id=246331605&cat_id=244276429). –
2013. – 15.05).
***
В Національному технічному університеті України «Київський
політехнічний інститут» відбулося засідання круглого столу на
тему: «Малий бізнес та створення інноваційної економіки» за
участю представників центральних та місцевих органів виконавчої влади в тому числі – представника Держпідприємництва України, неурядових організацій, вітчизняних та іноземних фахівців.
Організаторами заходу виступили Держінформнауки України,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за підтримки Німецького товариства з міжнародного
співробітництва.
Мета круглого столу – розгляд проблем розвитку малого бізнесу
та його вплив на розбудову інноваційної економіки з урахуванням
вітчизняного та іноземного досвіду, оцінка та визначення шляхів їх
вирішення.
Розглянуто актуальні проблеми розвитку малого підприємництва
в контексті формування інноваційної економіки; використання світового досвіду щодо підтримки малого бізнесу в Україні.
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Представники науки, центральних органів виконавчої влади,
вищих навчальних закладів, підприємці у своїх виступах порушували
питання щодо існуючих проблем розвитку малого підприємництва,
наголошено на необхідності створення в Україні інноваційної економіки задля подальшого її розвитку, обговорено передумови підвищення ефективності розвитку інноваційного підприємництва в Україні, покращення взаємодії бізнесу, науки та влади в державі.
Заслухавши та обговоривши доповіді, учасники круглого столу
відзначили, що:
– перехід до інноваційно – інвестиційної моделі розвитку економіки України потребує стимулювання інноваційних процесів в Україні;
– малий та середній бізнес є суттєвим потенціалом розвитку інноваційної діяльності України, залишаючи його найуразливішою частиною;
– підтримка науково – дослідницької діяльність компаній залишається на низькому рівні;
– питома вага малих підприємств, які за технологічним рівнем
відносяться до високо– та середньовисокотехнологічного виробництва, становить лише 22–24 % їхньої загальної кількості.
Рекомендації за результатами круглого столу:
1) пріоритетом державної інноваційної політики для інноваційного розвитку повинно стати сприятливе інституціональне середовище, що передбачає: розвинену законодавчо – нормативну базу інноваційної діяльності у МСП, створення рівних умов конкуренції МСП
та великих підприємств, захист прав МСП, дерегуляцію підприємницької діяльності, систему фінансово – кредитної, інформаційної,
матеріально – технічної, консалтингової підтримки МСП;
2) запровадити стимул та заходи підтримки малого інноваційного
підприємництва з високотехнологічним виробництвом;
3) запровадити інвестиційний податковий кредит, як активний
важіль стимулювання інноваційно – інвестиційного розвитку, при
цьому посилити податковий контроль за йвого використанням;
4) залучати малі підприємства до реалізації інвестиційних та
інноваційних проектів;
5) здійснити заходи щодо розвитку взаємодії малих підприємств у
рамках державно – приватного партнерства з університетами, науковими і технологічними парками, промисловими лабораторіями, технічними коледжами, бізнес – школами, венчурними фондами, державними та/або місцевими організаціями із наданням організаційної,
інформаційної а також нормативної або політичної підтримки;
8
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6) удосконалити методику формування показників результативності функціонування об’єктів господарювання в рамках СПРЕД1 для
більш обґрунтованого оцінювання їх впливу на рівень економічної
безпеки країни;
7) здійснити заходи із застосуванням норм – стандартів країн –
членів ЄС в Україні щодо підтримки малого підприємництва на місцевому рівні з метою забезпечення інноваційної спрямованості регіональних програм розвитку малого підприємництва (Державна
служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва (http://www.dkrp.gov.ua/info/1529). – 2013. – 13.05).
***
Предприятия, которые платят сотрудникам «белую» зарплату, могут получить ряд льгот. Об этом в ходе итоговой программы
«Подробности недели» на телеканале «Интер» заявил первый вице–
премьер–министр Украины Сергей Арбузов.
«Мы разработаем ряд льгот для предприятий, которые будут
платить зарплату реально. В скором времени мы предложим эти
механизмы. Сегодня, к сожалению, каждое предприятие строит свою
экономику по–своему, учитывая законодательные особенности, особенности себестоимости. Мы же хотим дать возможность, показать
перспективность тех предприятий, которые заботятся о своих сотрудниках, платят зарплату официально», – сообщил он.
По словам Сергея Арбузова, это не только поможет вывести
зарплаты из тени, а позитивно повлияет на наполнение Пенсионного фонда Украины (ForUm (http://www.for–ua.com/economics/2013/04/29/081639.html). – 2013. – 29.04).
***
Кабинет министров на своем заседании 15 мая поддержал законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно
учета и регистрации налогоплательщиков», который направлен на
упрощение процедур открытия бизнеса, сообщает пресс–служба
Госпредпринимательства (obozrevatel.com (http://finance.obozrevatel.
com/business–and–finance/17025–kabmin–podderzhal–uproschenie–
otkryitiya–biznesa.htm).– 2013. – 16.05.)
1

Спеціальні правові режими економічної діяльності
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Также проект закона предполагает обеспечение свободного и
бесплатного доступа к информации из Госреестра, содержащего сведения о субъектах хозяйствования.
В частности, документ отменяет необходимость получения свидетельств о регистрации плательщика НДС (в том числе как субъекта
специального режима налогообложения) и единого налога и обеспечивает право налогоплательщика получить выписку из соответствующего реестра в Министерстве доходов и сборов.
Также проект закона дает возможность субъекту хозяйствования,
который не зарегистрирован плательщиком НДС, выбирать ставку
единого налога, предусматривающую уплату НДС. На едином веб–
портале будет публиковаться информации о том, что субъект хозяйствования взят на учет в Миндоходов и зерегистрирован в качестве
плательщиков НДС и единого налога.
Кроме того, планируется сокращение предельного срока уведомления банками налоговых органов об открытии счетов налогоплательщиков, а также срока уведомления налоговыми органами финансовых
учреждений о взятии или отказе в принятии таких счетов на учет
(вместо трех рабочих дней предлагается установить предельный срок
«не позднее следующего рабочего дня»).
Предлагается и отмена необходимости предоставления налогоплательщиками сообщений об объектах налогообложения по местонахождению каждого из таких объектов. Кроме того, планируется
освободить налогоплательщиков от обязанности сообщать контролирующие органы об изменениях в своих данных, если такие изменения
внесены в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц – предпринимателей.
Как сообщал «Обозреватель», проект закона разработан
Министерством доходов и сборов. Законопроект подготовлен
согласно плану мероприятий, одобренному на заседании правительства 30 января 2013 года. Цель реализации указанного
плана – повышение позиций Украины в рейтинге Всемирного
банка и Международной финансовой корпорации «Ведение бизнеса» (Обозреватель (http://finance.obozrevatel.com/business–
and–finance/17025–kabmin–podderzhal–uproschenie–otkryitiya–
biznesa.htm). – 2013. – 16.05).
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ПРАКТИКА СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОЇ
БЕЗПЕКИ
Україна працює над розбудовою недержавної системи корпоративної безпеки.
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. Таку думку в ході генеральної асамблеї Євраларм 2013 висловив перший заступник голови Комітету ВРУ з
питань національної безпеки і оборони, президент УСПП Анатолій Кінах.
«Незахищеність бізнесу, його недовіра до судової системи є однією
з причин невеликого обсягу інвестицій. Про це говорять міжнародні
рейтингові агентства, дипломати, акредитовані в Україні, зрештою
висловлюються й самі інвестори як закордонного, так і вітчизняного
походження», – зауважив А.Кінах.
За його словами, інвестори України вже прямим текстом заявляють про те, що високі ставки податків вже не так їх лякають, як відсутність державних гарантій захисту їх прав, низький рівень корпоративної безпеки. «Це одна з головних причин несприятливого інвестиційного клімату. Інвестору вкрай важливо знати, що та країна, в якій він
має намір працювати, забезпечить умови рівноправної й чесної конкуренції, надасть справедливий правових захист, убезпечить його у
випадку рейдерської атаки», – наголосив А.Кінах.
Він поінформував учасників заходу, що Україна працює над вирішенням цієї проблеми, яка в тому числі стоїть на заваді підписання
Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з Європейським союзом,
паралельно працюючи над розбудовою недержавної системи корпоративної безпеки.
Також Анатолій Кінах повідомив, що при Українському союзі
промисловців і підприємців створена експертна рада з питань корпоративної безпеки, до якої входять представники РНБОУ, Генеральної
прокуратури, СБУ, Міністерства внутрішніх справ, Національно–правової академії, експерти тощо. Її діяльність спрямована на захист прав
та інтересів власника та інвестора, в тому числі від втручання в його
роботу чисельних перевіряючих.
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Завдяки тісній взаємодії ради з правоохоронними органами, громадськими організаціями бізнесу УСПП щодня вдається до захисту
економічних інтересів підприємств та компаній. Серед справ, які
доводиться скрупульозно вести, – незаконні дії несумлінних партнерів, рейдерські атаки, штучне доведення до банкрутства задля усунення з внутрішнього ринку, майнові конфлікти, адміністративний
тиск податківців, інших чиновників тощо.
«УСПП й надалі пильно слідкуватиме за тим, щоб права бізнесу
в Україні відстоювалися належним чином, щоб підприємці впевнено
почувалися в нашій державі. Коли це буде забезпечено, тоді інвестиції
підуть в Україну», – резюмував Анатолій Кінах.
Довідка. Euralarm – це асоціація європейських виробників, монтажників і постачальників послуг електронної пожежної безпеки та
безпеки галузі. Euralarm заснована у 1970 році та об’єднує більше
2500 компаній зі 16 країн світу (Сайт Українського союзу промисловців та підприємців (http://www.uspp.org.ua/news/3511.ukraina–
pracyu–nad–rozbudovoyu–nederzhavnoi–sistemi–korporativnoi–
bezpeki.htm). – 2013. – 27.05
***
Закон про державну підтримку малого підприємництва має
запрацювати.
Прийнятий минулого року закон про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні працює не
на повну потужність. Документ викликав у малого бізнесу великий
оптимізм, позаяк передбачав спрощення порядку ведення податкового
обліку, запровадження державних програм кредитування, надання
гарантій для отримання кредитів, в тому числі часткової компенсації
відсоткових ставок за кредитами. На жаль, в практиці ці норми так і
не призвичаїлися, констатують в УСПП.
Головною перепоною на шляху розвитку малого й середнього бізнесу в Україні, кажуть фахівці Союзу, є надто високі кредитні ставки, які
нині сягають більше 20 %, а також високий рівень податкового навантаження, який, за оцінками Світового банку, становить більше 57 %.
Малий та середній бізнес може суттєво вплинути на виправлення
ситуації на внутрішньому ринку України, де, як відомо, реалізується
більшість товарів іноземного походження. «Мале підприємництво
виконує дуже важливу роль у державотворенні країни, воно є основою платоспроможного середнього класу, який визначає добробут
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країни та її громадян. Але в умовах браку кредитних коштів, невпевненості в завтрашньому дні бізнесу важко працювати. І в інтересах
держави йому допомогти», – каже президент УСПП, народний депутат України Анатолій Кінах.
Промислово–підприємницька спільнота звернулася до глави
нашої держави з пропозицією створити міжвідомчу робочу групи
з питань реалізації закону України «Про розвиток та державну
підтримку малого і середнього підприємництва в Україні». Відповідний лист за підписом президента УСПП, народного депутата Анатолія Кінаха направлено Президенту України Віктору
Януковичу (Сайт Українського союзу промисловців та підприємців (http://www.uspp.org.ua/news/3503.zakon–pro–derzhavnu–
pidtrimku–malogo–pidprimnictva–ma–zapracyuvati.htm). – 2013.
23.06).
Послуги системи корпоративної
безпеки Українського союзу
промисловців і підприємців
щодо захисту безпеки підприємства

Керівнику підприємства
Начальнику служби безпеки
підприємства

Український союз промисловців і підприємців має можливість
надавати допомогу своїм членам у сфері безпеки підприємництва.
Пропонуємо Вам перелік деяких послуг, які можуть бути
надані у разі необхідності, будь-якому підприємству при його
зверненні до керівництва УСПП.
Більш детальну інформацію щодо повного переліку послуг з
безпеки можна отримати:
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 34, УСПП, кім. 309.
Телефон/факс – (044) 278–18–58
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1. У сфері організаційно-правової безпеки:
1. Аналіз документів стосовно ситуації, що склалася навколо безпеки підприємства, висновки та пропозиції щодо захисту економічних
інтересів підприємства.
2. Юридичні консультації з усіх галузей права, розробка юридичних документів.
3. Комплексне правове обслуговування підприємницької
діяльності.
4. Участь (представництво) у судовому захисті підприємства на
усіх рівнях, в т. ч. у Верховному Суді України.
5. Представництво і захист інтересів платників податків в органах
Державної податкової служби та судових органах.
6. Реєстрація підприємств усіх форм власності, змін в установчих
документах.
7. Ведення справ в Антимонопольному комітеті України.
8. Допомога при банкрутстві спільно з арбітражним керуючим.
9. Супровід виконавчого провадження в органах Державної виконавчої служби.
10. Правовий захист юридичних та фізичних осіб резидентів
України за кордоном.

2. У сфері фінансово-економічної безпеки:
1. Оцінка економічного становища служби безпеки підприємства.
2. Бухгалтерський аудит, оптимізація витрат на службу безпеки
підприємства.
3. Перевірка платоспроможності партнерів.
4. Протидія економічному шпигунству.
5. Конкурентна розвідка.
6. Розробка переліку відомостей, що становлять комерційну тайну.

3. У сфері управлінської безпеки:
1. Управління в кризових ситуаціях.
2. Бізнес-планування, корпоративний аудит, виявлення недоліків
корпоративного управління.
3. Кадровий аудит ( перевірка благонадійності і лояльності
персоналу, оцінка морально-психологічного клімату, допомога в
14
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проведенні службових розслідувань по фактам правопорушень та
зловживань).
4. Реструктуризація та оптимізація підприємства.
5. Допомога в організації власної служби безпеки на підприємстві,
підбір кадрів СБ.

4. У сфері інформаційно-аналітичної безпеки:
1. Інформаційні довідки на юридичних осіб:
– установочні дані на компанію;
– відомості про банки, де компанія має рахунки;
– дані про засновників;
– витяг з балансів;
– наявність нерухомості та інших активів компанії.
2. Перевірка працівників та кандидатів при прийомі на роботу:
– перевірка достовірності паспортних даних;
– перевірка на судимість чи об’яву у розшук;
– перевірка на зв’язки з кримінальними елементами, угрупованнями;
– підтвердження статусу засновника чи керівника юридичної особи;
– перевірка достовірності записів у трудовій книжці.
3. Надання інформаційно-аналітичних довідок визначеної
тематики:
– рейтинги компаній; порівняльні таблиці показників виробництва;
– будівельні групи, перспективи об’єднань та розпаду будівельних груп;
– платежоспроможність будівельних компаній;
– перевірка достовірності заявлених контрагентами позицій
на ринку;
– оцінка надійності підприємства по виконанню договорів;
– оцінка якості товарів та послуг контрагентів;
– виявлення негативних аспектів ділової репутації компанії.
4. Надання інформаційно-аналітичних оглядів щодо насиченості ринків певними видами товарів чи послуг.
5. Позиціонування підприємства (компанії) на ринку товарів
(послуг)
6. Збір і аналіз інформації по потенційним партнерам та
підприємствам-конкурентам
7. Маркетингові дослідження, визначення загроз та ризиків на
ринках товарів чи послуг.
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8. Бенчмаркінг: вивчення товарів (послуг) конкурентів, прийомів і методів їх роботи на ринку.
9. Мониторінг періодики, в т. ч. російської:
1) тематична підборка матеріалів;
2) підборка матеріалів по олігархам та бізнесменам;
3) підборка матеріалів по підприємствам.

5. У сфері технічної безпеки:
1. Розробка концепції технічної безпеки підприємства (об’єкта).
2. Підготовка проектної документації та узгодження проекту.
3. Монтаж охоронного (протипожежного) обладнання, пусконалагоджувальні роботи та введення систем в експлуатацію, технічне
обслуговування і ремонт технічних систем.
4. Системи охоронної сигналізації, охорона будівель та периметру
території, зовнішній та внутрішній контроль доступу на територію та
до приміщень і окремих кімнат.
5. Пожежна сигналізація, системи автоматичного пожежегасіння
(водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні) вітчизняного та іноземного виробництва; системи оповіщення про пожежу.
6. Перевірка об’єктів (приміщень) на наявність несанкціонованих
технічних пристроїв аудіо- та відеоспостереження.
7. Системи охоронного аудіо- та відеоспостереження (цифрові
системи перегляду, запису та відтворення відеоінформації).
8. Системи санкціонованого доступу і автоматизованого обліку
робочого часу (турнікети, автоконтролери, зчитувачі, електромеханічні замки, доводчики).

6. У сфері фізичної безпеки:
1. Розробка концепції особистої охорони чи охорони об’єкту, консультації щодо вибору сил та засобів фізичної охорони.
2. Особиста охорона, супровід тілоохоронцями, в тому числі за кордоном.
3. Охорона об’єктів (приміщень) усіх видів (офіси, склади, магазини, виробництво, житло).
4. Супровід вантажів по території України та за кордоном.
5. VIP-охорона.
6. Централізована охорона об’єктів.
7. Охорона собаками.
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7. У захисті від протиправного захоплення або
недружнього поглинання («антирейдерство»):
1. Приветнивний (упереджувальний) захист від захоплення чи
поглинання.
2. Аналіз потенційних загроз, конкурентна аналітика.
3. Юридичні допомога та консультації в процесі захоплення підприємства.
4. Досудове врегулювання корпоративного конфлікту (медиація).
5. Представництво в судовому захисті.
6. Реструктуризація підприємства.
7. Посилення охорони об’єктів (приміщень) та осіб.
8. Підготовка та проведення контрзаходів.

8. У сфері енергетичної безпеки:
1. Незалежна експертиза проблем підприємства у сфері енергозабезпечення та енергоспоживання (енерготехнологічне обстеження).
2. Зовнішній (виїзний) енергоаудіт підприємства (по видам
паливно- енергетичних ресурсів або по енергооб’єктам).
3. Оцінка потенціалу енергозбереження на підприємстві
(енергооб’єкті).
4. Розробка та участь у впровадженні програм технічного переоснащення підприємства.
5. Моніторинг енергоспоживання після впровадження енергозберігаючих заходів.
6. Розробка енергоефективних заходів та бізнес-пропозицій з
енергозбереження.
7. Навчання, підвищення кваліфікації та атестація посадових
осіб з питань енергозбереження (ст. 7 ЗУ «Про енергозбереження»).
8. Розробка та супровід впровадження Системи енергетичного
менеджменту (СЕМ).
9. Проведення спеціалізованих конференцій, виставок, семінарів
та консультацій.

9. У сфері інтелектуальної безпеки:
1. Оцінка
(установи).

ступеня

інтелектуальної

безпеки

підприємства
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2. Аудит об’єктів інтелектуальної власності та їх використання
в діяльності підприємства.
3. Створення системи точок контролю за діяльністю працівників підприємства з об’єктами інтелектуальної власності та інформацією
про них.
4. Виявлення можливих загроз створенню, існуванню та зберіганню об’єктів інтелектуальної власності та інформації про них на
підприємстві.
5. Моніторинг ступеня інтелектуальної розробки напрямків, за
якими здійснює свою діяльність підприємство.
6. Допомога в підготовці та оформленні документів для
проведення державної реєстрації об’єктів інтелектуальної
власності.

10. У сфері підготовки фахівців у галузі безпеки
підприємництва:
1. Підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«магістр» за спеціальністю «Управління фінансово-економічною безпекою» (диплом державного зразку).
2. Підвищення кваліфікації фахівців в галузі безпеки за програмами:
– начальник СБ;
– керівник охоронного підприємства;
– головний фахівець з майнової та особистої безпеки.
3. Курсова підготовка за програмами:
– менеджер безпеки підприємства;
– менеджер з організації конкурентної розвідки;
– менеджер з безпеки банківських установ;
– менеджер з організації комерційної таємниці.
4. Друга вища освіта за спеціалізацією «Менеджмент безпеки
підприємства» (диплом державного зразку).

11. У сфері захисту конфіденційної інформації:
1. Надання комплексної послуги із захисту конфіденційної мовної та електронної інформації.
2. Надання послуг стаціонарного телефонного конфіденційного
зв’язку. Створення корпоративної захищеної мережі телефонного зв’язку.
3. Надання послуг конфіденційного стільникового зв’язку.
18

Безпека підприємництва, 2013, № 4

Практика системи корпоративної безпеки

4. Надання послуг транспортної мережі СІТС Національної
системи конфіденційного зв’язку (розгалужена оптико-волоконна
мережа в м. Києві, захищена транспортна мережа передачі конфіденційної інформації).
5. Будівництво відомчих та корпоративних телекомунікаційних мереж.
6. Робота в мережі Інтернет через Захищений вузол Інтернетдоступу Національної системи конфіденційного зв’язку.
7. Хостінг, колокейшен – розміщення та гарантований захист
WЕВ-серверів замовника на захищеному вузлі Іnternet-доступу
ДП «Українські спеціальні системи».
8. Надання послуг захищеного документообігу.
9. Надання послуг електронного цифрового підпису.

12. У сфері захисту проти терористичних актів:
1. Розробка концепції захисту від підпалів та підривів.
2. Розробка проекту системи захисту з використанням новітніх
технологій та сучасного швейцарського обладнання.
3. Лекції та консультації по сучасним розробкам у сфері несмертельної зброї, захисту від терористичних атак та ліквідації їх наслідків, в тому числі по звільненню заручників.
4. Незалежна експертиза підпалів та підривів, включаючи терористичні та диверсійні (Інформація Департаменту з корпоративної безпеки УСПП).
ДО УВАГИ ФАХІВЦІВ
X Международная специализированная выставка
ОРУЖИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ – 2013
25–28 сентября 2013
г. Киев, Международный выставочный центр
Посетители выставки имеют возможность познакомиться
со всеми новинкам товаров и услуг, представленных украинскими
и зарубежными компаниями на рынке Украины. Среди постоянных
участников, такие компании, как ИБИС, САФАРИ УКРАИНА, ТАКТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, СПОРТ–ЛАЙН, ПРОФ1 и многие другие.
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На выставке, в разделе «Снаряжение и экипировка», можно увидеть и опробовать снаряжение и амуницию на любой вкус. Этот
сегмент выставки, будет интересен сотрудникам специальных
подразделений и охранных структур.
Раздел посвященный безопасности и специальной технике
отображает тенденции развития в Украине систем безопасности
и услуг по защите имущества и личности от неправомерных действий со стороны правонарушителей. Традиционно на одной площадке собираются специалисты в области безопасности, чтобы
познакомиться с новыми разработками и достижениями коллег и
поделится своим опытом.
Основные разделы выставки:
– Оружие и боеприпасы
– Оборудования и аксессуары для оружия
– Снаряжение и экипировка для активного отдыха и
экстремальных видов спорта
– Специальные транспортные средства
– Средства обеспечения охраны
– Специальные технические средства для подразделений милиции
– Обмундирование, тактическое снаряжение, амуниция для
специальных подразделений и охранных структур
Патронат: Кабинет Министров Украины
Организаторы:
• Министерство внутренних дел Украины
• ООО «Международный выставочный центр»
Соорганизатор:
• ЗАО «Объединение выставочных компаний «Бизон» (Россия)
При поддержке:
• Службы Безопасности Украины
• Государственной пограничной службы Украины
• Министерства чрезвычайных ситуаций Украины
• Государственной службы экспортного контроля Украины
(Международный выставочный центр (http://www.iec–expo.
com.ua/?id=294).
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БІЗНЕС ТА ВЛАДА
ПОРУШЕННЯ ПРАВ ПІДПРИЄМЦІВ
Прокуратурою АР Крим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, старшому інспектору
громадської безпеки ЛО на станції Сімферополь. Йому інкриміновано
одержання хабара у сумі 15,2 тис. грн. від двох підприємців за можливість безперешкодно торгувати на привокзальній площі (Прокуратура
АРК (http://ark.gp.gov.ua/news/povidomlennia/4212/). – 2013. – 21.05).
***
Прокуратурою Дніпропетровської області завершено досудове
розслідування та направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно начальника відділу однієї з податкових інспекцій області, за ознаками злочину, передбаченого ч.3
ст.368 КК України (одержання хабара службовою особою, що
займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням).
Як йдеться у повідомленні прокуратури, зазначена особа, дізнавшись, що власниця одного з кафе здійснює господарську діяльність,
не маючи відповідної ліцензії на торгівлю лікеро–горілчаними виробами, висунула їй вимогу – щомісячно сплачувати 4 600 гривень
хабара за не проведення перевірок у кафе та не притягнення власниці
до передбаченої законом відповідальності.
Хабар податківець встиг отримати двічі – у березні та квітні
поточного року. Під час останньої передачі грошей його було викрито
правоохоронцями.
Санкцією ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України за скоєний злочин передбачене 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 та
з конфіскацією майна («Дніпроград» (http://dniprograd.org/ua/news/
anons/15483). – 2013. – 20.05).
***
Прокуратура Макеевки провела проверки соблюдения сотрудниками правоохранительных органов и органов госконтроля требований законодательства о защите конституционных основ
предпринимательской деятельности.
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В ходе проверок установлены многочисленные нарушения закона
должностными лицами при назначении, проведении и реализации
результатов контрольно–проверочных мероприятий. В частности,
имели место факты направления работниками милиции и налоговой службы запросов субъектам хозяйствования о предоставлении
информации и копий документов вне рамок Криминального процессуального кодекса Украины, Налогового кодекса Украины, а также
проведения проверок предпринимательской деятельности по вопросам, которые не относятся к их компетенции.
Как сообщили donbass.ua в пресс–службе прокуратуры Макеевки, по
результатам актов прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечены начальники управлений Гостехногенбезопасности
четырех районов города, которые целенаправленно и безосновательно планировали постоянные проверки одних и тех же предпринимателей.
Грубые нарушения действующего законодательства обнаружены
работниками прокуратуры в деятельности городского Управления ветеринарной медицины. Установлено, что должностные лица
во главе с заместителем главного государственного ветеринарного
инспектора Макеевки многократно практиковали проверки субъектов
хозяйствования без соответствующего направления на осуществление мероприятия.
Прокуратурой Макеевки внесены представления об устранении
нарушений действующего законодательства, дисциплинарное наказание понесли 18 ответственных лиц правоохранительных органов и
органов госконтроля (В Макеевке нарушались права предпринимателей // Донбасс (donbass.ua/news/incidents/2013/05/16/v–makeevke–
narushalis–prava–predprinimatelei.html). – 2013. – 16.05).
***
Відділом внутрішньої безпеки при ДПС у Донецькій області
з початку поточного року проведено більше 150 профілактичних
заходів для упередження проявів корупції серед фахівців Міндоходів Донеччини.
З метою профілактики, виявлення і припинення правопорушень
у сфері оподаткування, а також усунення причин і наслідків корупційних проявів в органах Міндоходів Донецької області, проведено
29 службових розслідувань та перевірок щодо неправомірних дій працівників, за результатами яких 10 матеріалів направлено до органів
прокуратури для надання висновків.
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Відпрацьовано більше 400 матеріалів кандидатів для призначення
на вакантні посади органів Міндоходів Донецької області.
Нагадаємо, що Міністерством доходів і зборів України введено в
дію телефонну лінію „Пульс” (044) 284–00–07, що працює за принципом зворотнього зв’язку. На вказану телефонну лінію приймаються
звернення громадян щодо можливих протиправних дій посадових
осіб податкової та митної служб.
З початку року було проведено 5 службових перевірок за зверненнями громадян Донецької області, що надійшли на вказану лінію. Про
результати перевірок та вжиті заходи поінформовано заявників (ДПС
у Донецькій області (http://dn.sts.gov.ua/media–ark/news–ark/95810.
html). – 2013. – 08.05).
***
На Житомирщині знову зафіксовано факти шахрайства, коли
лже–податківці вимагали гроші у підприємців. Оборудка здійснюється за вже випробуваною схемою, пояснює начальник відділу внутрішньої безпеки податкової служби області В’ячеслав Ольшевський:
«Шахраї представляються не рядовим інспектором, а начальником чи заступником начальника. Питання ставиться так – в податкову
приїхала перевірка, чи терміново потрібно заправити автомобіль, чи
щось інше на що потрібні гроші».
Минулого року податківцями на Житомирщині зафіксовано десяток
спроб у такий спосіб ошукати підприємців, а в Андрушівському та Житомирському районах – випадки отримання шахраями грошей від бізнесменів. У податковій службі області закликають громадян, які отримають
подібні пропозиції, повідомляти про шахрайство за номером телефону в
Житомирі 418–003 (Радіостанція «Житомирська хвиля» (http://103fm.
com.ua/news/34667–2013–05–08–10–15–11). – 2014. – 08.05).
***
На «Пульс» Міндоходів звернулось понад 60 запоріжців.
З початку року до антикорупційного проекту «Пульс» від регіону
надійшов 61 запит. Із них, половина – від юридичних осіб, майже півтора десятка від фізичних осіб – підприємців, понад десять запитів
від громадян, решта – анонімні звернення. На всі запити оперативно
надано відповіді без порушення термінів розгляду.
Адже, довіра у спілкуванні з платниками податків – головне призначення «гарячої телефонної лінії» «Пульс», яка працює за
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принципом зворотного зв’язку. Унікальність сервісу полягає у тому,
що кожна людина, яка обслуговується в ГУ Міндоходів у Запорізькій
області та Запорізькій митниці Міндоходів має можливість не тільки
скористатися даною послугою, але й залишити свої координати та
обов’язково в оперативному порядку отримати інформацію про вжиті
заходи (ДПС у Запорізькій області (http://zp.sts.gov.ua/media–ark/
news–ark/97075.html). – 2013. – 21.05).
***
Останнім часом поширення набули факти вчинення тиску
на суб’єктів підприємницької діяльності як з боку контролюючих,
так і правоохоронних органів. Замість забезпечення сприятливих
умов для ведення законної діяльності, надмірними перевірками, часто
безпідставними, створюються штучні перепони та перешкоди для
бізнесу.
Тільки упродовж поточного року за документами прокурорського реагування до відповідальності притягнуто 107 посадових осіб, у тому числі 91 – органів контролю, поновлено права
5 підприємців, попереджено незаконну перевірку УБОЗ УМВСУ
в області. За повідомленнями, які надійшли на телефон «гарячої
лінії» до відповідальності притягнуто 3 правоохоронців, повідомляє прес–служба прокуратури в Івано–Франківській області
(Прокуратура взялася захищати підприємців від перевірок //
Галицький кореспондент (http://www.gk–press.if.ua/node/9183).
– 2013. – 29.05).
***
За поданням прокуратури Деснянського району Києва трьох
співробітників районного управління міліції притягнуто до відповідальності за незаконні перевірки підприємців та суб’єктів господарювання.
Про факти безпідставного втручання в підприємницьку діяльність засвідчила перевірка, проведена прокуратурою району за скаргами підприємців, які надійшли на телефон «гарячої лінії».
Так, у поточному році троє працівників Деснянського районного відділу державної служби боротьби з економічними злочинами
(ВДСБЕЗ) провели перевірки в кафе–барі «Кабріолет», СП «Прогрессо–Італія» та в інших суб’єктах господарювання без відповідного
направлення керівництва райуправління.
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Подальшою прокурорською перевіркою були встановлені інші
випадки незаконних перевірок, зокрема, щодо порушень, які взагалі
не відносяться до компетенції міліції.
За результатами розгляду подання, внесеного прокуратурою Деснянського району керівництву райуправління міліції, двоє правоохоронців отримали сувору догану, ще одного – попереджено про службову невідповідність.
Довідково:
За законодавством органи міліції можуть перевіряти суб’єкти господарювання виключно за наявності направлення на перевірку, форма
якого відповідає встановленим стандартам (Прокуратура міста
Києва
(http://www.kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_
c=view&_t=rec&id=120382). – 2013. – 21.05).
***
Працівниками прокуратури Дніпровського району м. Києва
спільно зі співробітниками СБУ під час одержання хабара в розмірі
1000 доларів США затримано головного ревізора–інспектора відділу ДПІ у Дніпровському районі.
Обставини справи:
До правоохоронців звернувся приватний підприємець із заявою
про те, що столичний податківець вимагає у нього хабар у розмірі
1000 доларів США. Бізнесмен повідомив, що за таку суму головний
податковий ревізор–інспектор відділу районного управління податкового контролю обіцяв не призначати податкові перевірки по підприємствам, якими володіє підприємець.
Податківця було затримано на «гарячому» під час отримання грошей.
У ході кримінального провадження службовець повністю визнав
свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого
ч.2 ст. 368 КК України «Одержання хабара» та погодився на укладання угоди з правосуддям.
На момент укладання угоди співробітник ДПІ пішов у відставку
з посади. Ухвалою суду йому обрано запобіжний захід у вигляді
застави в розмірі 23 тис грн.
Додатково:
Наразі матеріали кримінального провадження з обвинувальним
актом скеровано до Дніпровського районного суду м. Києва для розгляду по суті. По закінченню розгляду справи суд визначить міру
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покарання колишньому правоохоронцю (Прокуратура міста Києва
(http://www.kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_
t=rec&id=120206). – 2013. – 17.05).
***
Заступник начальника одного із структурних підрозділів територіальної інспекції Державної податкової служби в Київській
області був затриманий при спробі отримати хабар в розмірі
35 тисяч гривень.
За таку «винагороду» він обіцяв фізичній особі–підприємцю зменшити штрафні санкції, нараховані службою за результатами документальної перевірки діяльності підприємця.
Підприємець займалася роздрібною торгівлею промисловими
товарами. Провівши перевірку, податківці виявили в її діяльності
низку порушень податкового законодавства і сплату податків не
у повній мірі. У таких випадках податківці накладають штраф на
порушника. Посадовець почав погрожувати підприємцю накласти
штраф у майже мільйон гривень. Й одразу запропонував інший варіант – за 35 тисяч гривень хабара йому особисто, штраф становитиме
лише 25 тисяч грн.
Злочинна діяльність податківця була викрита прокуратурою
Київської області спільно з обласним управлінням Служби безпеки
України.
Вказаній службовій особі повідомлено про підозру у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто в одержанні хабара службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з його вимаганням.
Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді 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 майна (Прокуратура Київської області (http://
www.kobl.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_
t=rec&id=120390). – 2013. – 21.05).
***
Проведеною прокуратурою Київської області перевіркою встановлено, що посадові особи Державної екологічної інспекції в Київській області всупереч чинного законодавства протягом 9 місяців безпідставно зволікали з відновленням діяльності підприємства.
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Так, у травні минулого року за результатами позапланової перевірки у зв’язку з порушенням умов дозволу на розміщення відходів на
2012 рік (у дозвіл та ліміти не включено відходи переробки деревини
(обрізки, тирса) вказаною Інспекцією тимчасово заборонено (зупинено) діяльність деревообробної дільниці підприємства, що функціонує в Чорнобильській зоні.
Однак, отримавши у липні минулого року додатковий дозвіл
підприємство звернулось до Інспекції з листом про відновлення діяльності з долученням підтверджуючих документів. Проте, відповідного
рішення впродовж 9 місяців так і не було прийнято.
Лише за втручання прокуратури області діяльність підприємства
у квітні поточного року відновлено. Винній особі оголошено догану
(Прокуратура Київської області (http://www.kobl.gp.gov.ua/ua/news.
html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=120187). – 2013. – 17.05).
***
Прокуратурою спільно з працівниками ВДСБЕЗ УМВС України
в Кіровоградській області затримано під час одержання хабара у
розмірі 6 тис. гривень двох інспекторів інспекції захисту прав споживачів.
Зазначені грошові кошти посадовці вимагали від підприємця за
не притягнення його до відповідальності за скаргами громадян. Більш
того, у випадку «несплати» інспектори погрожували суб’єкту підприємницької діяльності штрафними санкціями у розмірі 200 тис. грн.
Вказаних осіб затримано. За фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 (одержання хабара) КК України розпочато кримінальне провадження. За поданням слідчого обом
особам судом обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою.
Процесуальне керівництво за ходом досудового розслідування
здійснює прокуратура, повідомляє прес–служба прокуратури Кіровоградської області (весь Кіровоград (http://www.kirovograd.net/
shortly/2013/5/20/pid_chas_oderzhannja_habara_u_rozmiri_6_tis_grn.
htm). – 213. – 20.05).
***
За повідомленням ВВБ при ДПС у Миколаївській області УВБ
ДПС України 16.05.13 при отриманні грошових коштів у сумі
1,5 тис. грн. затримано головного державного податкового
ревізора–інспектора відділу моніторингу грошових операцій
27

Бізнес та влада

управління податкового контролю ДПС у Миколаївській області
на підставі ст.208 КПК України. Працівника затримано за підозрою
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368
Кримінального кодексу України. Розпочате досудове розслідування.
З метою недопущення фактів здійснення корупційних діянь працівниками органів ГУ Міндоходів у Миколаївській області та посилення постійного контролю за підлеглими з боку керівників структурних підрозділів проведено ряд заходів.
Оголошено догану виконуючому обов’язки заступника начальника управління податкового контролю ДПС у Миколаївській області
за відсутність належного контролю за діями підлеглих працівників,
що призвело до скоєння корупційного правопорушення.
Керівників структурних підрозділів ДПС у Миколаївській області,
начальників державних податкових інспекцій області попереджено про
персональну відповідальність за дотримання працівниками підпорядкованих підрозділів норм антикорупційного законодавства України, а також
за якісний підбір кандидатів на посади ГУ Міндоходів у Миколаївській
області та ДПІ Міндоходів (ДПС у Миколаївській області (http://mk.sts.
gov.ua/media–ark/reaguvania–na–krytyku/97143.html). – 2013. – 21.05).
***
Розглянувши протокол прокуратури Сихівського району Львова,
суд визнав винним в адміністративному корупційному правопорушенні головного спеціаліста районного відділу Львівського міського
Управління Головного Управління державної санітарної епідеміологічної служби у Львівській області.
Доведено, що останній одержав 500 доларів США хабара від приватного підприємця. За таку неправомірну винагороду посадовець не
зазначив в акті перевірки виявлені порушення санітарного законодавства у його торговому павільйоні.
Постановою суду за таке корупційне правопорушення на працівника СЕС накладено штраф у сумі 2550 грн.
На даний час його уже звільнено із займаної посади (Прокуратура Львівської області (http://www.lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_
m=publications&_c=view&_t=rec&id=120808). – 2013, – 28.05).
***
На телефон «горячей линии» прокуратуры Сумской поступила информация от одного из предпринимателей города Сумы,
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который жаловался относительно препятствования управлением предпринимательства Сумского горсовета его предпринимательской деятельности.
Как сообщает прокуратура области, в ходе проверки установлены
факты грубого нарушения требований законодательства, регулирующего основные принципы государственного надзора (контроля) в
сфере хозяйственной деятельности. На устранение выявленных нарушений и недопущению их в дальнейшей работе мэру Сум внесено
соответствующее представление (В Сумах мэрия давит на бизнес
// Данкор (http://www.dancor.sumy.ua/news/newsline/98488). – 2013. –
15.05).
***
17 травня поточного року до прокуратури області з письмовою заявою звернулася жителька с. Червоне Сумського району про
вимагання від неї неправомірної вигоди. Заява слідчим прокуратури
області внесена до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження
за ч. 3 ст. 368 КК України.
Обставини справи. Як повідомив старший прокурор відділу прокуратури області Олексій Болгов, досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин Ш., який займає посаду заступника голови
Путивльської райдержадміністрації, за попередньою змовою з громадянином А., жителем Харківщини, зловживаючи своїм службовим
становищем, вимагав неправомірну вигоду у вигляді коштів у сумі
10 тис. доларів США і 10 тис. грн від фізичної особи–підприємця
за позитивне вирішення питання щодо передачі в оренду земельної
ділянки площею 13,5 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель запасу, що знаходяться на території
Бобинської сільської ради Путивльського району.
20 травня Ш. та А. одержали від підприємця 50 тис грн, але були
затримані. Предмет хабара вилучений слідчим прокуратури області
під час проведення огляду місця події.
У кримінальному провадженні проведені необхідні негласні
слідчі дії, передбачені КПК України. Ш. та А. затримані у порядку ст.
208 КПК України. Підготовлені клопотання про обрання запобіжного
заходу у вигляду тримання під вартою.
Хід розслідування контролюється керівництвом прокуратури
Сумської області (Прокуратура Сумської області (http://www.
prokuratura.sumy.ua/). – 2013. – 21.05).
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***
У Тернополі правоохоронці затримали директора одного з
комунальних підприємств, який вимагав $800 хабара.
Гроші посадовцю мав віддати приватний підприємець за надання
в оренду земельної ділянки на території парку.
Як повідомив IA ZIK начальник УДСБЕЗ УМВС України в області
Дмитро Любченко, бізнесмен мав намір облаштувати в парку дитячий
атракціон. Із проханням орендувати земельну ділянку для його розміщення звернувся до керівника об’єднання. Чиновник зацікавився пропозицією, але за свої послуги, а саме – за підписання та видачу договору оренди, зажадав винагороду.
Затримали директора комунального підприємства «на гарячому»
під час отримання $800 хабара.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання хабара в особливо великих розмірах) (Західна інформаційна
корпорація (http://zik.ua/ua/news/2013/04/30/406861). – 2013. – 30.04).
***
На Тернопільщині завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом одержання неправомірної вигоди
податковим ревізором–інспектором однієї з податкових інспекцій.
Як повідомили IA ZIK у прес–службі прокуратури області, Тернопільська ОДПІ проводила перевірку суб’єкта господарювання. Свої
послуги щодо впливу на позитивний результат такої перевірки для
підприємця працівник податкового органу оцінив у $400.
Зокрема, таку суму інспектор вимагав та одержав за можливість
швидкого отримання господарюючим суб’єктом позитивної довідки
про результати перевірки його підприємницької діяльності.
Провадження стосовно посадовця відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369–2 КК України
(зловживання впливом). Обвинувальний акт з угодою про визнання
винуватості скеровано до суду.
Санкція статті, за якою обвинувачують податківця, передбачає до
8 років позбавлення волі (Західна інформаційна корпорація (http://
zik.ua/ua/news/2013/04/29/406680). – 2013. – 29.04).
***
Прокуратура Черкаської області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення кри30
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мінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України (вимагання та одержання службовою особою неправомірної
вигоди).
Встановлено, що виконувач обов’язків директора Черкаського
обласного лабораторного центру Держсанепідемслужби України
вимагав та отримав від представника приватного підприємства неправомірну вигоду у розмірі 10 тисяч гривень, за виготовлення та підписання санітарно–епідеміологічного висновку.
Посадовця сьогодні затримано, вирішується питання про обрання
запобіжного заходу.
Довідково: ч. 4 ст. 368 КК України передбачає позбавленням 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 (Прокуратура Черкаської області
(http://www.chk.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_
t=rec&id=120777). – 2013. – 28.05).
***
У Чернівецькій області у 2012 році середній розмір хабара становив 150 тис. грн.
Найчастіше хабарі вимагають за оформлення чи виділення земельних ділянок та місць для зайняття підприємницькою діяльністю. Про
це на брифінгу розповів начальник управління Державної служби
боротьби з економічними злочинами УМВС в області Олег Степенюк.
У 2012 році викрито та задокументовано 111 злочинів за фактом
хабарництва.
До відповідальності притягнули понад 30 посадовців. Найбільша
сума хабара – 330 тис. грн. Середня сума на кожного затриманого
хабарника – понад 150 тис. грн. Загальна сума одержаних хабарів –
7,1 млн грн. У 24 випадках суми хабарів перевищували 100 тис. грн.
У 2012 році наклали арешт на майно хабарників на суму понад
20 млн грн. Переважно, це автомобілі та нерухомість («Буковинська правда» (http://bukpravda.cv.ua/news/kryminal/item/7476–на–
буковині–в–середньому–дають–хабар–у–розмірі–150–тис–грн.
html#.UXjjkezLrWQ). – 2013. – 25.04).
***
Під головуванням прокурора Чернігівської області Максима
Говорухи відбулося розширене засідання колегії прокуратури
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області «Про стан забезпечення конституційних засад підприємницької діяльності органами державної влади та прокурорського
нагляду у цій сфері». В роботі колегії взяли керівники територіальних органів МВС, ДПС, Держгірпромнагляду, ветмедицини, Держінспекції сільського господарства, інспекції з питань захисту прав споживачів.
«Стратегічне завдання, яке ставить сьогодні Президент України
перед органами влади – є максимальне сприяння розвитку бізнесу з
боку держави. Щоденна робота державних органів має бути спрямована на удосконалення регуляторної політики, зниження адміністративних бар’єрів та тиску на малий та середній бізнес», – зазначив у
вступному слові Максим Говоруха.
Однак, нажаль, факти незаконного втручання окремими представниками влади у господарську діяльність до цього часу не викоренені. Прокурорські перевірки засвідчили порушення законодавства в діяльності правоохоронних та контролюючих органів при
видачі підприємцям дозвільних документів, непоодинокими залишаються випадки фальсифікації результатів контрольно–перевірочних заходів, проведення позапланових перевірок з «надуманих» підстав, тощо.
«Упродовж минулого та поточних років за результатами прокурорських перевірок на цьому напрямі розпочато 3 кримінальних провадження стосовно посадових осіб органів контролю, внесено 112 документів прокурорського реагування, за якими до відповідальності притягнуто 182 посадові особи», — поінформував прокурор області.
Найбільше порушень вимог законодавства стосовно суб’єктів господарювання допущені органами ветмедицини, податкової служби,
екологічною інспекцією.
«Надмірні перевірки лише перешкоджають створенню сприятливих умов для ведення законної комерційної діяльності. Тому для
органів прокуратури постало нагальне питання – припинити свавілля
чиновників, забезпечити економічну свободу суб’єктів господарювання та усунути всілякі перепони у розвитку бізнесу», – наголосив
Максим Говоруха.
Колегією визначено конкретні заходи щодо посилення нагляду у
сфері забезпечення конституційних засад підприємницької діяльності
(Прокуратура Чернігівської області (http://www.prokuror–cn.gov.ua/
sscc0fe10ha594ur0qk0ha.html). – 2013. – 24.04).
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***
З початку року перевірками прокуратури м. Чернігова неодноразово встановлювались факти порушення прав підприємців представниками державних контролюючих органів. Йдеться про порушення
при організації та проведенні планових і позапланових перевірок.
Такі порушення в поточному року виявлено в діях працівників
ДПІ у м. Чернігові, Чернігівської митниці, управління ветеринарної
медицини у м. Чернігові, міському управлінні Держсанепідемслужби.
На їх усунення внесено 7 документів прокурорського реагування,
за результатами розгляду яких 9 осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Дисциплінарні стягнення застосовано до семи
податківців, держветінспектора та працівника митниці.
Більшість вказаних прокурорських перевірок проводилось за
скаргами підприємців, в тому числі й тими, що надійшли на телефон
«гарячої лінії».
Спеціальний телефон «гарячої лінії» в прокуратурі м. Чернігова створений з метою запобігання неправомірному тиску на бізнес.
Прес–служба прокуратури м. Чернігова (Інтернет–портал «Сіверщина» (http://siver.com.ua/news/dev_ jatokh_chinovnikiv_pokarano_
za_utiski_pidpriemciv/2013–05–29–12383). – 2013. – 29.05).
***
Отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферу
ніби безкоштовно, – кажуть чиновники в Департаменті екології та
туризму. Але, щоб його отримати підприємствам потрібно зібрати з
десяток документів і заплатити за них кілька тисяч гривень. Про це
говорили 27 травня за круглим столом у Чернівецькому міському Центрі захисту приватних підприємців і підприємств малого бізнесу (на
фото).
На запитання представників бізнесу відповідали працівники державної екологічної інспекції та відділу контролю охорони водних
ресурсів. Зокрема: чому працівники чернівецької екологічної служби
без попередження штрафують приватних підприємців за відсутність
дозволу на використання стаціонарного газового устаткування? Чому
про нові правила роботи екологічної служби немає інформації? Куди
йдуть кошти за підготовку документів ліцензійними компаніями
тощо?
Виходить, кожна із контролюючих служб виставляє підприємствам рахунки: податкова – за екологічний збір, екологи – за викиди
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забруднюючих речовин, штрафують за шкоду нанесену навколишньому середовищу, якщо немає дозволу. А дозвіл коштує підприємствам у кілька разів дорожче (які йдуть у приватні ліцензовані фірми),
ніж штраф (який іде в державну казну).
–Тож, краще я кілька разів заплачу штраф, який поповнить
бюджет, ніж віддам тисячі невідомо у чиї кишені, – кажуть підприємці. З тим, що це абсурд погоджуються й чиновки, але «такий закон».
Буковинські підприємці кажуть, що подібним чином діють й
інші контролюючі органи: гроші беруть за послуги, яких не надають
(Буковинські підприємці вважають, що регіональний бізнес хочуть
знищити // Молодий Буковинець (http://molbuk.ua/chernovtsy _
news/59540 –bukovinsk–pdpriyemc–vvazhayut–scho–regonalniy–
bznes–hochut–znischiti.html). – 2013. – 28.05).
ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПІДПРИЄМЦЯМИ
Волинські підприємства та фірми підозрюють в ухиленні від
сплати 23,8 мільйона гривень ПДВ. Такі факти в ході оперативно–
розшукових заходів встановили співробітники податкової міліції на
Волині. Напрацювання податкових міліціонерів стали підставою для
відкриття 17 кримінальних проваджень.
Окрім виявлених фактів ухилення від сплати податків, слідчим
відділом ДПС області розпочато 4 досудових розслідування за фактами незаконних заявок на відшкодування ПДВ. Податкові міліціонери встановили, що окремі бізнес–структури безпідставно намагалися отримати 737 тисяч гривень бюджетної компенсації з ПДВ.
У податковій міліції Волині запевняють, що і надалі ефективно
працюватимуть на упередження та виявлення фактів заниження
сплати ПДВ при здійсненні імпортних операцій.
Нагадаємо, що недопущення фактів незаконного формування
податкового кредиту з податку на додану вартість суб’єктами господарювання області як на внутрішньому ринку, так і при здійсненні зовнішньоекономічних операцій визначено як один із пріоритетних напрямків діяльності підрозділів податкової міліції на
2013 рік.
Сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Волинській
області (ДПС у Волинській області (http://vl.sts.gov.ua/media–ark/
news–ark/95555.html). – 2013. – 07.05).
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***
У квітні на Волині встановлено майже шістдесят порушень
на ринку алкоголю і тютюну.
Перевіряючи представників бізнесу, які здійснюють роздрібну
торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами у квітні,
працівники регіонального управління Департаменту контролю за
виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів у Волинській області виявили 59 порушень чинного законодавства у цій сфері.
Зокрема, фахівці управління зафіксували 13 фактів торгівлі алкогольними напоями за цінами, нижчими від встановлених мінімальних
оптово–відпускних, або роздрібних цін на такі напої. Вісім разів перевіряльники фіксували продаж цигарок за цінами, вищими від максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів. Ще виявлено 5 фактів, коли підприємці зберігали алкогольні напої і цигарки сумнівної
якості, з підробленими марками акцизного податку. У шести випадках
алкоголь і цигарки реалізували без відповідних ліцензій.
Також у квітні виявлено три випадки продажу тютюнових виробів та алкогольних напоїв неповнолітнім покупцям, які не досягли
18 років. Дев’ятнадцять фактів інших порушень стосуються готівкового обігу, відсутності супровідних документів на алкогольну та
тютюнову продукцію, незастосування РРО та невидачі покупцям розрахункових документів.
Порушники чинного законодавства у сфері обігу алкоголю і
тютюну тепер сплатять чималі фінансові санкції на загальну суму
129, 4 тис. Гривень / Головне управління Міндоходів у Волинській
області (ДПС у Волинській області (http://vl.sts.gov.ua/media–ark/
news–ark/96001.html). – 2013. – 13.05).
***
За результатами позапланових перевірок суб’єктів господарювання Дніпропетровщини донараховано більше 18 мільйонів
гривень.
Головне управління Міндоходів у Дніпропетровській області,
крім планових перевірок, з ініціативи правоохоронних органів та
податкової міліції, проводить позапланові перевірки суб’єктів господарювання, які викликають підозру в незаконній діяльності у сфері
економіки.
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У 2012 році проведено 109 позапланових перевірок з ініціативи
правоохоронних органів (прокуратури, СБУ, МВС) та 154 перевірки з
ініціативи податкової міліції.
З початку 2013 року з ініціативи правоохоронних структур проведено 13 позапланових перевірок суб’єктів господарювання, за результатами яких донараховано до бюджету майже 2 мільйони гривень та
159 позапланових перевірок з ініціативи податкової міліції, за результатами яких донараховано більше 16 мільйонів гривень (ДПС Дніпропетровській області (http://dp.sts.gov.ua/media–ark/news–ark/96245.
html). – 2013. – 15.05).
***
В Запорожской области легализован труд почти 2300 рабочих.
В Запорожской области с начала года сотрудники ГУ Миндоходив
региона провели 328 проверок субъектов хозяйствования по вопросам
соблюдения трудового законодательства, в результате чего легализовали труд почти 2300 рабочих.
Как рассказали «РепортерUA» в ГУ Миндоходов региона, почти
в 290 случаях, или в 88 % были установлены нарушения требований
Закона Украины «Об оплате труда». В результате выявлено и официально трудоустроено 2 283 наемных работника, что больше почти на
160 человек по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года. Дополнительные поступления в местную казну составили более
200 тысяч гривен. Кроме надлежащего оформления, работодатели
выплатили им 2,1 миллиона гривен официальной зарплаты, с которой
дополнительные поступления в местные бюджеты налога на доходы
физических лиц составили 600 тысяч гривен.
– Вопросу детенизации сферы занятости населения мы будем
уделять особое внимание наряду со стимулированием добросовестного отношения к уплате налогов со стороны бизнеса и социальной ответственности работодателей, – говорит и.о. начальника
Главного управления Миндоходов в Запорожской области Анатолий
Страшный.
В частности, сейчас внимание ГУ Миндоходов области наряду с
контролем рынка занятости во всех отраслях экономики будет приковано к объектам курортного сезона и сфере сбора урожая, где чаще
привлекается неоформленный труд (Репортер Запорожья (http://
reporter–ua.com/2013/05/23/v–zaporozhskoi–oblasti–legalizovan–trud–
pochti–2300–rabochikh). – 2013. – 23.05).
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***
Під час перевірки одного з підприємців івано–франківські податківці встановили низку порушень, які спричинили нарахування
штрафних санкцій. Зокрема, згідно представлених для перевірки
первинних документів (банківських виписок, накладних на видачу
товару) обсяг виручки у цього підприємця перевищив 300 тис. грн.
Згідно з Податковим кодексом в такому випадку суб’єкт господарювання зобов’язаний зареєструватися платником ПДВ, надіславши
податковому органу відповідну заяву. Оскільки підприємець цього не
зробив і, відповідно, не подав декларації з ПДВ, за результатами перевірки йому донарахували податкових зобов’язань з цього податку в
розмірі 43 тис.грн. та 10,7 тис. грн. штрафних санкцій.
До того ж бізнесмен не дотримувався належним чином обліку
доходів та витрат. За це додатково йому нараховано півтисячі гривень
штрафу.
Загалом підприємцю доведеться сплатити до бюджету понад
54 тис. грн. податків та штрафних санкцій. Якби він був сумлінним,
то ці кошти могли піти на розвиток бізнесу або на зарплату найманим
працівникам.
Підготовлено відділом взаємодії із ЗМІ та громадськістю
ДПІ в м. Івано–Франківську (ТРК «Вежа» (http://vezha.org/
ekonomika/n_32008/za_ porushennja_zakonodavstva_ pidpryyemets_
poplatyvsja_shtrafom_v_ponad_54_tys_grn.html). – 2013. – 13.05).
***
Досудове розслідування кримінального провадження за ч.1 ст. 175
(безпідставна невиплата заробітної плати) КК України, у якому прокуратура м. Житомира здійснювала процесуальне керівництво, закінчено та направлено до суду.
Установлено, що приватне підприємство протягом листопада –
грудня 2012 року не виплачувало працівникам вчасно зарплати, унаслідок чого заборгувало майже 42 тис. грн. Хоча упродовж цього часу
на рахунки підприємства надійшло понад 1 млн грн.
Кошти, усупереч чинному законодавству, керівник підприємства
спрямував не на зарплату, а на господарські потреби. Зокрема, оплату
постачальникам товарів, робіт та послуг на суму понад 900 тис. грн.
У ході досудового розслідування працівникам виплачено борг
по зарплаті у повному обсязі. Зважаючи на таку обставину, прокуратура м. Житомира направила до суду клопотання про звільнення
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керівника підприємства від кримінальної відповідальності (Прокуратура Житомирської області (http://www.zhit.gp.gov.ua/ua/news.
html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=120084). – 2013. – 15.05).
***
У м. Івано–Франківськ припинено реалізацію продукції, яке не
відповідала вимогам Технічного регламенту.
Спеціалістами відділу ринкового нагляду Інспекції з питань
захисту прав споживачів в Івано–Франківській області проведено
виїзну планову перевірку характеристик продукції у одному із магазинів м. Івано–Франківськ на предмет дотримання вимог законодавства
«Про державний ринковий нагляд та контроль нехарчової продукції» та
Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції».
У ході проведення перевірки встановлено факт реалізації продукції, яке не відповідає вимогам Технічного регламенту, а саме на маркуванні, пакуванні чи супровідній документації відсутній національний знак відповідності.
За результатами розгляду матеріалів справи щодо порушення
законодавства «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» винесено Рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів шляхом тимчасової заборони надання продукції на
ринку та приведення її у відповідність із встановленими вимогами.
На суб’єкт господарювання накладено санкції у вигляді штрафу (Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів (http://
www.dsiu.gov.ua/news/22110.html). – 2013. – 15.05).
***
Зупинено незаконне виробництво лікарських засобів.
Під час проведення спільної позапланової перевірки фахівцями
Держлікслужби України за зверненням Головного Управління СБУ
в м. Києві та Київській області встановлено факт здійснення безліцензійного виробництва лікарських засобів ТОВ «Торговий дім «Каскад–медікал» в м. Васильків Київської області. Кількість медичних
препаратів, виявлених під час перевірки, становить 3,9 млн упаковок.
На території TOB «Торговий Дім Каскад–Медікал» було виявлено нерозфасовані та незареєстровані лікарські засоби з маркуванням німецькою мовою, упаковки українською мовою без зазначення
номерів серій та термінів придатності, інструкції, а також запаковані
лікарські засоби з маркуванням українською мовою.
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Також, на цій території знаходилось приміщення для пакування
лікарських засобів та обладнання для нанесення маркування на лікарський засіб.
ТОВ ТД «Каскад–Медікал» не має ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів.
Держлікслужбою України згідно із законодавством вжиті заходи
щодо тимчасової заборони та вилучення з обігу усіх серій 60-ти
найменувань лікарських засобів з маркуванням виробника Біологіше
Хайльміттель Хеель ГмбХ (Німеччина) за підозрою щодо фальсифікації.
Ліцензії ТОВ ТД «Каскад–Медікал» на імпорт лікарських засобів
та оптову торгівлю лікарськими засобами зупинено. Згідно з міжнародними домовленостями, Держлікслужба України про даний факт
поінформувала міжнародні регуляторні органи, та органи країн, що
потенційно можуть стати ринком збуту продукції неліцензованого
виробництва (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=246332446&cat_id=244276429). – 2013. – 15.05).
***
З початку року столичною податковою міліцією виявлено
418 кримінальних правопорушень, майже 80 % з яких щодо ухилення від сплати податків та інших обов’язкових платежів – про
це нещодавно повідомив виконуючий обов’язки заступника начальника Головного слідчого управління фінансових розслідувань Міндоходів України Ігор Усик.
За його словами, впродовж перших чотирьох місяців поточного
року співробітниками столичної податкової міліції забезпечено відшкодування заданих державним інтересам збитків у розмірі майже
195 мільйонів гривень.
Також, за цей період працівниками податкової міліції Києва припинено діяльність 10 «конвертаційних центрів», здійснено 179 перевірок платників податків, які скористались незаконними послугами
«конвертаційних центрів», за результатами таких перевірок додатково надійшли до бюджету близько 83 мільйони гривен.
Крім того, одним з важливих аспектів боротьби з «тіньовою» економікою залишається протидія зловмисникам, які з метою ухилення
від оподаткування використовують новітні технології. З початку
2013 року столичними підрозділами податкової міліції виявлено
34 кримінальних правопорушення у цій сфері, по яких завдяки
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скоординованим діям слідчих та оперативних підрозділів до бюджету
вже відшкодовано більше 7 мільйонів гривень (ДПС у м. Києві (http://
kyiv.sts.gov.ua/media–ark/news–ark/96602.html). – 2013. – 17.05).
***
Кіровоградщина: Продавці «віртуальних» товарів не сплатили
до бюджету майже 5 млн. грн.
Службові особи одного із ТОВ міста Кіровограда протягом двох
років відображали в бухгалтерському обліку та податковій звітності
підприємства безтоварні фінансово–господарські операції з трьома
суб’єктами підприємництва. Останні, як з’ясували під час досудового
слідства співробітники податкової міліції, мали ознаки фіктивності.
В результаті проведення таких фінансових оборудок посадові
особи ТОВ протягом двох років умисно ухилитися від сплати податку
на додану вартість на загальну суму 4,8 млн. грн.
За матеріалами перевірки внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення злочину, що кваліфікується за ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України
(умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).
Досудове слідство триває. Інформаційно–комунікаційний відділ ГУ Міндоходів у Кіровоградській області («Дзеркала Кіровоградщини» (http://dzerkalo.kr.ua/?p=8105). – 2013. – 20.05).
***
Директор частного предприятия в Луганске получил срок за
то, что не выплачивал зарплату своим работникам.
Об этом «Восточному варианту» сообщили в пресс–службе
прокуратуры Луганска.
По информации пресс–службы, в текущем году прокуратура
Жовтневого района Луганска начала уголовное производство в отношении директора частного предприятия по ч.1 ст.175 УК Украины
(невыплата заработной платы).
Выяснилось, что руководитель предприятия не платил своим
работникам заработную плату, используя имеющиеся средства на
закупку материалов и другие хозяйственные нужды.
В связи с этим, суд Жовтневого района Луганска признал директора виновным, и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы
с лишением права занимать должности, связанные с выполнением
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организационно – распорядительных и административно –
хозяйственных функций на 1 год (НОВОСТИ.dn.ua (http://novosti.
dn.ua/details/201824/). – 2013. – 29.04).
***
Николаевские налоговики вычислили ООО, которое занизило
обязательств по НДС и прибыли на 3,5 млн. гривен.
Налоговики раскрыли преступную схему незаконной минимизации налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость и
налогу на прибыль.
Так, должностные лица одного ООО за 2012 год занизили обязательства по налогу на прибыль в сумме около 2 миллионов гривен и по
налогу на добавленную стоимость в сумме более 1,5 миллиона гривен. В результате эти деньги не поступили в государственную казну.
Ушлые делки, которых сейчас ищут, документально оформили покупку–
продажу товаров по цепи снабжения с участием свыше двадцати субъектов
хозяйственной деятельности, в том числе липовых предприятий. Они помогли действующим предприятиям уклониться от уплаты налогов в особо
крупных размерах. Начато уголовное производство. Пресс–служба Государственной налоговой администрации в Николаевской области (Николаевские новости (http://www.niknews.mk.ua/2013/04/29/nikolaevskie–nalogoviki–vychislili–ooo–kotoroe–zanizilo–objazatelstv–po–nds–i–pribyli–
na–3–5–mln–griven/). – 2013. – 29.04).
***
Новітні технології допомогли одеській податковій міліції побачити «тіньовий бік» відомого інтернет–магазину.
Працівники податкової міліції в Одеській області виявили порушення в роботі місцевого Інтернет–магазину. Майже 2,5 мільйони
гривень «зекономили» посадові особи магазину на сплаті податків,
занижуючи обсяги продажу товарів.
В рамках кримінального провадження, також проведено обшуки
у постачальників та імпортерів побутової техніки, в ході яких вилучені бухгалтерські документи, чорнові записи, комп’ютерна техніка, печатки, інформація з серверів, яка підтверджує приховування
об’ємів реалізації побутової техніки, та не обліковану готівку на суму
458 тисяч гривень та 57 тисяч доларів США.
Щоб перевірити законність інших операцій Інтернет–магазину, зокрема легальність переміщення побутової техніки на
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територію України, до справи також залучили співробітників Всеукраїнського агентства авторських прав. Адже саме вони є уповноваженими представниками на території України торгівельних марок
«LG», «Samsung», «Sony», «Asus» та ін. За попередніми висновками,
частина оглянутої побутової техніки на територію України потрапила
по «тіньовим» схемам.
Якщо версія, що побутову техніку на територію України завезли
по «тіньовим» схемам, отримає офіційне підтвердження, то вирішуватиметься питання щодо її вилучення та перекриття каналів її подальшого надходження на територію України / Головне управління Міндоходів в Одеській області (ДПС в Одеській області (http://od.sts.gov.
ua/media–ark/news–ark/95636.html). – 2013. – 08.05).
***
Від початку року на Тернопільщині виявили 164 необлікованих
найманих працівників, яким було виплачено зарплат «у конвертах» на суму 223,7 тис. грн.
Про це повідомили IA ZIK у головному управлінні Міндоходів у
Тернопільській області.
У результаті проведених заходів з 84 громадянами роботодавці
оформили трудові договори.
За встановлені порушення трудового законодавства до органів
прокуратури передано 22 справи та 9 справ – до інспекції праці.
До бюджету сплачено 4,5 тис. грн податку на доходи фізичних осіб (Західна інформаційна корпорація (http://zik.ua/ua/
news/2013/05/20/409357). – 2013. – 20.05).
***
З початку року працівники головного управління Міндоходів Тернопільської області виявили 164 не облікованих найманих працівника,
яким було виплачено зарплат «у конвертах» на суму 223,7 тис. грн.
В результаті проведених заходів по області, з 84 громадянами
роботодавці оформили трудові договори, що становить 51 відсоток від
кількості виявлених не облікованих найманих працівників.
За встановлені порушення трудового законодавства до органів прокуратури передано 22 справи та 9 справ до інспекції праці.
До бюджету сплачено 4,5 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб
(ДПС у Тернопільській області (http://tr.sts.gov.ua/media–ark/news–
ark/96904.html). – 2013. – 20.05).
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***
Податковими міліціонерами Харківщини в цьому році припинено
діяльність 20 підпільних виробництв (ДПС у Харківській області
(http://kh.sts.gov.ua/media–ark/news–ark/96241.html). – 2013. – 15.05).
***
90 відсотків перевірок підтверджують – бізнесмени Буковини
порушують законодавство при виплаті заробітної плати.
«Махінатори», за такі порушення, мають сплатити в дохід
бюджету понад 4,1 млн грн. податків та фінансових санкцій.
Працівники Міндоходів Чернівецької області за чотири місяці
нинішнього року провели 71 перевірку дотримання платниками
законодавства при виплаті доходів громадянам та виявлення фактів
виплати заробітної плати в «конвертах».
Встановлено 31 факт порушення податкових правил при нарахуванні та сплаті податку на доходи фізичних осіб, а 34 роботодавці із
40 перевірених «конвертували» заробітну плату .
За недодержання вимог податкового та трудового законодавства
до адміністративної відповідальності притягнуто 6 посадових осіб
підприємств та 3 фізичні особи – приватні підприємці (ДПС у Чернівецькій області (http://cv.sts.gov.ua/media–ark/news–ark/96197.html).
– 2013. – 15.05).
***
У поточному році по лініі боротьби з незаконним обігом підакцизних товарів розпочато досудове розслідування по 19 кримінальних правопорушеннях за ст.204 Кримінального кодексу України
(незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з
метою збуту підакцизних товарів).
З незаконного обігу вилучено товарно–матеріальних цінностей на
3 мільйони гривень, у тому числі підакцизної продукції – на 565 тис. грн.
Шістьом особам вручені письмові повідомлення про підозру у
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами
1 та 3 ст. 204 КК України – незаконне виготовлення, зберігання, збут
та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, а також незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини,
що становлять загрозу для життя і здоров’я людей (ДПС у Чернігівській області (http://ch.sts.gov.ua/media–ark/news–ark/96359.html). –
2013. – 15.05).
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***
Прокуратурою Черкаської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно одного із приватних підприємців міста Черкаси.
Вказана особа підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України (ухилення від сплати податків, службове підроблення та використання підробленого документа).
Встановлено, що службовець, протягом липня – вересня 2011 року,
виготовляючи підроблені документи, ухилився від сплати податків на
прибуток та додану вартість на суму понад 2,5 млн. грн.
Наразі обвинувальний акт розглядається у Соснівському суді
міста Черкаси, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді обмеження волі до трьох років (Прокуратура Черкаської області (http://
www.chk .gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_
t=rec&id=120318). – 2013. – 20.05).
ЗАХИСТ ВЛАДОЮ ІНТЕРЕСІВ БІЗНЕСУ
Міндоходів обіцяє захищати бізнес і карати корупціонерів.
У митних та податкових органах планують мінімізувати корупційні ризики. З цією метою Міндоходів співпрацюватиме з фахівцями
Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).
«Міністерство сьогодні активно працює над розробкою комплексної системи захисту прав бізнесу та інвесторів, яка б дозволила
звести нанівець будь–який адміністративний тиск, корупційні ризики
та захистити права бізнесу та інвесторів. Ми вдячні представникам
ЄБРР за консультації та допомогу у питанні розробки дієвих заходів
для боротьби із корупцією», – повідомив міністр Олександр Клименко
під час зустрічі з делегацією ЄБРР.
Торік нова система внутрішнього аудиту корупційних проявів
дозволила попередити в 10 разів більше корупційних правопорушень,
аніж у попередньому році. Головний акцент робиться на профілактичній роботі та аналізі корупційних ризиків в розрізі кожного регіону
та окремої інспекції (а не тільки на реагуванні конкретних службових правопорушень). Після утворення Міністерства доходів і зборів
відповідні практики застосовуються і для співробітників митних підрозділів.
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«У разі виявлених фактів правопорушень з боку співробітників Міністерства ми займаємо безапеляційну позицію. Наприклад, в
межах проведення антикорупційної спецоперації «Держкордон–2013»
співробітниками Міндоходів була виявлена схема фіктивних транзитних переміщень, яка реалізовувалася за безпосередньої участі керівного та особового складу Луганської митниці. Після завершення
службового розслідування по усіх співробітниках, що причетні до
цієї схеми, будуть прийняті відповідні кадрові рішення та передбачені законодавством санкції. Керівника Луганської митниці вже звільнено із займаної посади», – повідомив міністр («Податкова правда»
(http://ppravda.com.ua/novini/item/472–міндоходів–обіцяє–захищати–бізнес–і–карати–корупціонерів). – 2013. – 25.04).
***
Скоро открыть и закрыть предприятие в Украине будет очень
легко.
Во втором полугодии зарегистрировать юридическое лицо
или физлицо–предпринимателя будет легче и удобней, обещают в
Минюсте. Так же легко можно будет и закрыть свой бизнес.
С 1 июля 2013 года будет действовать единая общегосударственная система регистрации лиц, занимающихся предпринимательской
деятельностью. Об этом заявил министр юстиции Александр Лавринович.
– Государственная регистрационная служба будет регистрировать
и открытие, и закрытие бизнеса, – объяснил нововведение министр
юстиции. Также будут сокращены требования как для открытия, так
и для закрытия бизнеса.
Предприниматели смогут использовать цифровую подпись для
этих процедур.
Поменяется и внутренняя структура в Госреестре. «Большинство,
если не все, регистраторы перейдут на работу в Регистрационную
службу. Но они будут в тех же помещениях и кабинетах, где они работают сейчас», – сказал Лавринович.
В будущем часть функций по регистрации юрлиц и физлиц–
предпринимателей будут исполнять в Центре предоставления админуслуг. А в следующем году, если поддержит парламент, функции по
открытию/закрытию бизнеса получат также и нотариусы.
– Чтобы получение данной услуги было максимально приближено
к людям, — объяснил Лавринович (Luganews – фабрика луганских
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новостей (http://www.luganews.com/econom/luganchanam–otkryt–i–
zakryt–predpriyatie–stanet–namnogo–proshhe.html). – 2013. – 30.05).
***
Зосередження податкового та митного контролю в одному
Міністерстві несе низку переваг для наших клієнтів.
Такий головний меседж отримали від в.о. начальника Головного
управління Міндоходів у Вінницькій області Ірини Зленко учасники «круглого столу», на який були запрошені представники бізнесу
Вінниччини, найкрупніші інвестори, громадськість та місцеві засоби
масової інформації. Презентуючи роботу нового відомства та його
територіальних органів, вона зупинилася на основних перспективах
розвитку адміністрування податкових і митних платежів та пріоритетах розвитку взаємовідносин з бізнесом. Це і мінімізація документообігу, зменшення бюрократичної тяганини при реєстраційних процедурах, сплаті податків і зборів, митних платежів, єдиного соцвнеску,
розвиток електронних сервісів, протидія корупції.
Дислокація митних постів та пунктів пропуску через кордон по
Вінницькій області не зміниться, натомість сервісні послуги, що надаватимуться платникам та громадянам розширяться, – зазначив в. о.
начальника Вінницької митниці Міндоходів Геннадій Федик. – Митниця досягла 100–відсоткового електронного декларування за митними деклараціями на бланку єдиного адміністративного документа.
На особливому контролі, як і раніше, перебуває боротьба з контрабандою і порушенням митних правил.
Як нове відомство працюватиме в напрямку детінізації доходів
та упередження правопорушень в умовах дії нового КПК проінформував в.о. заступника начальника – начальника слідчого управління
фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Вінницькій області Роман
Кубай. За його словами, вводиться триступенева система захисту відпрацювання суб’єкта. Якщо раніше слідчий, який вів розслідування
кримінальної справи і міг приймати процесуальні рішення самостійно (арешт майна, затримання особи), зараз він повинен звернутись
до прокурора, і якщо рішення підтримано, звертатися до суду, де вже
приймається відповідне рішення.
Запрошені на зібрання демонстрували активну підтримку сервісних ініціатив міністерства, висловлювали думки щодо перспектив
розвитку електронного звітування, подолання тіньової зарплати та
удосконалення справляння єдиного соціального внеску.
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Підсумовуючи зустріч, очільник підрозділів Міндоходів у
Вінницькій області Ірина Зленко запевнила: „Реорганізація ніяким чином не погіршить умов обслуговування платників. Податкове
супроводження, а також низка митних послуг, які було відкрито минулоріч у сервісних центрах, будуть ще якіснішими та ефективнішими”.
ГУ Міндоходів у Вінницькій області (ДПС у Вінницькій області
(http://vin.sts.gov.ua/media–ark/news–ark/98293.html). – 2013. – 30.05).
***
У Луцьку стартував «Марафон бізнес–ідей для приватних підприємств 2013». Марафон проходить у межах програми «Молодь
міста – підприємствам міста», яка реалізовується Волинським інститутом підтримки та розвитку громадських Ініціатив за сприяння
Луцької міської ради.
За умовами конкурсу, молоді люди мають можливість подавати
свої бізнес–ідеї для підвищення ефективності конкретно визначених
підприємств, а натомість – отримуватимуть грошову винагороду або
посаду проектного менеджера (рівень заступника директора).
Що ж до підприємств, які захочуть залучити прогресивні ідеї для
зростання та розширення свого бізнесу, то вони обиратимуться за чіткими критеріями. «Ми будемо запрошувати до програми тільки ті бізнесові структури, які насамперед готові надати молодим людям можливості для професійної реалізації, мають достатній рівень для впровадження інноваційних ідей, хорошу репутацію та проявляють себе
як варті довіри партнери», – пояснює керівник проекту Петро Лавринюк (Приватні підприємства Луцька «замовлятимуть» бізнес–
ідеї у молоді // Відомості.UA (http://vidomosti–ua.com/volyn/67559). –
2013. – 16.05).
***
Для предпринимателей Днепропетровска создан виртуальный
офис электронных услуг.
С начала года в Центре административно–развлекательных услуг
«Единое окно» выдано более 4,3 тысяч документов разрешительного
характера. Об этом во время пресс–конференции сообщил начальник
управления развития предпринимательства и инвестиций Днепропетровской городского совета Николай Шевченко.
«95 % этих документов выдано с опережением сроков,
установленных законодательством. Всего в разрешительный центр
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поступило более 5 тысяч обращений. Мы четко понимаем, что для бизнесмена каждый день имеет значение, поэтому, постоянно совершенствуем свою работу, чтобы сократить время выдачи разрешительных
документов, избежать образования очередей и упростить процедуру
выдачи необходимых бумаг», – отметил Николай Шевченко.
По его словам, с 1 марта этого года Разрешительный центр
(по адресу просп. Газеты Правда, 42) и Центр административных
услуг (просп. К. Маркса, 75) модернизированы в Центры разрешительно–административных услуг «Единое окно» «Левобережный»
и «Правобережный». Это сделано для удобства граждан, чтобы они
могли получить нужные услуги по месту жительства.
По словам заместителя начальника управления развития предпринимательства и инвестиций Днепропетровского городского совета
Натальи Пискохи, также для удобства предпринимателей создан сайт
виртуального офиса электронных услуг по адресу e–services.dp.gov.
ua. В частности, там можно посмотреть информацию по выдачи документов разрешительного характера, перечень разрешительных документов, порядок их получения и сроки, исчерпывающий перечень
документов, необходимых для получения разрешений и согласований, контактные телефоны и т.д. Зарегистрировавшись на сайте и
создав на нем личный электронный кабинет предприниматели могут
лично отследить сроки прохождения заявления по оформлению
разрешительных документов и получить на свой мобильный телефон
смс–сообщение об их готовности.
За 2012 год в Центре разрешительно–административных услуг
«Единое окно» выдано более 43 тысяч документов разрешительного
характера (По материалам информационного регионального портала dnepr.info (http://dnepr.info/news/region/Dlja_predprinimatelej _
Dnepropetrovska_sozdan_virtualnyj _ofis_ jelektronnyh_uslug). – 2013.
– 30.05).
***
За чотири місяці 2013 року фахівцями Головного управління
Міндоходів у Донецькій області проведено 26 перевірок суб’єктів
ведення господарювання, які здійснюють розрахунки із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій. Порівняно з попереднім
роком їх кількість скоротилася майже в 3 рази, або на 39 перевірок.
Такі перевірки є крайнім засобом впливу на несумлінних суб’єктів
ведення господарювання. До того ж, більшість з них проводиться за зая48
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вами громадян або за інформацією інших державних органів про наявність правопорушень на господарських об’єктах платників податків.
Нагадаємо, що з 2013 року впроваджена електронна контрольна
стрічка реєстраторів розрахункових операцій і модемів, призначених для передачі копій сформованих РРО розрахункових документів
і фіскальних звітних чеків в електронній формі дротяними або бездротовими каналами зв’язку в органи Міністерства доходів і зборів.
Електронна звітність надає можливість дистанційного контролю за
суб’єктами ведення господарювання, які здійснюють розрахунки в
готівковій формі, і дозволяє ще більше зменшити кількість перевірок
таких платників.
Наразі, згідно зі звітами про використання РРО і Книг обліку розрахункових операцій, обсяги продаж, проведених СПД Донеччини
через РРО за 3 місяці 2013 року, склали 7,8 млрд. грн. (ДПС у Донецькій області (http://dn.sts.gov.ua/media–ark/news–ark/96879.html). –
2013. – 20.05).
***
За первые 4 месяца текущего года налоговики Запорожской области провели плановых проверок на 30 % меньше, чем за
аналогичный период прошлого года.
По информации пресс–службы ГУ Миндоходов в Запорожской
области, подразделения налогового контроля за указанный период
провели 854 документальные проверки, из которых 86 плановые и
768 внеплановых комплексных документальных проверок.
По результатам проверок в бюджет уплачено свыше 51 млн грн,
что на 33 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года (Паноптикон (http://panoptikon.org/articles/41541–zaporozhskie–
nalogoviki–sokratili–kolichestvo–proverok–na–30.html). – 2013. –
20.05).
***
В м. Яремчі завершила свою роботу заключна конференція проекту «Підвищення підприємницького потенціалу прикордонного
регіону шляхом створення інституцій підтримки підприємництва»
за Програмою прикордонного співробітництва Європейського Інструменту Сусідства та Партнерства «Угорщина–Словаччина–Румунія–
Україна 2007–2013» (проект завершується у червні, тривав більше
двох років).
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Учасниками конференції були представники Українського та регіональних фондів підтримки підприємництва, члени Бізнес–асоціацій, податківці, науковці та очільники ряду громадських організацій. Зазначалося: за час дії проекту «Підвищення підприємницького
потенціалу прикордонного регіону шляхом створення інституцій підтримки підприємництва» за Програмою прикордонного співробітництва Європейського Інструменту Сусідства та Партнерства «Угорщина–Словаччина–Румунія–Україна 2007–2013» на Івано–Франківщині створено три бізнес–інкубатори: обласний – в м. Івано–Франківську, районні – в Городенці та Рогатині.
Директор департаменту економіки облдержадміністрації Володимир Попович, який брав участь у роботі конференції, запевнив:
обласна влада підтримує діяльність Бізнес–центрів та ініціює створення Бізнес–лабораторії.
Проект реалізувався Регіональним фондом підтримки підприємництва у партнерстві з Регіональним інформаційним центром словацького міста Прешов. Івано–Франківська обласна державна адміністрація – основний партнер (Івано–Франківська обласна державна
адміністрація (http://www.if.gov.ua/modules.php?name=News&file=a
rticle&sid=20245). – 2013. – 18.05).
***
Податкових перевірок на Кіровоградщині значно поменшало.
За ініціативи Міндоходів України вже третій рік поспіль продовжує зменшуватись кількість перевірок суб’єктів господарювання. Як
повідомлялося раніше, Міндоходів України ініціювало можливість
скорочення кількості перевірок за рахунок електронного аудиту.
Зокрема, зменшення фіскального тиску на бізнес відбуватиметься за допомогою запровадження системи електронних дистанційних перевірок, а також через об’єднання податкового та митного аудиту. Такі інновації нададуть бізнесу змогу приділяти час та
увагу своїй основній діяльності, а не спілкуванню з податківцями та
митниками.
На Кіровоградщині, в свою чергу, протягом січня–квітня 2013 року
порівняно з відповідним періодом минулого року кількість планових
перевірок зменшилася майже у 2,5 рази – тоді перевірялися 69 підприємств. Загалом, у відповідному періоді минулого року плановими та
позаплановими перевірками було охоплено 528 підприємств, тоді як
в цьому році перевірено 430 суб’єктів господарювання (ДПС у Кіро50
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воградській області (http://kr.sts.gov.ua/media–ark/news–ark/96998.
html). – 2013. – 20.05).
***
В ЛОГА обсудили перспективы сотрудничества крупных предприятий Луганщины с малым и средним бизнесом.
Совещание с руководителями бюджетообразующих предприятий
Луганской области по вопросам развития внутриобластной кооперации провел 25 апреля 2013 года председатель облгосадминистрации.
Они обсудили пути развития внутриобластной кооперации и
перспективы сотрудничества крупных предприятий с малым и средним бизнесом.
В рамках совещания заместитель директора ОКП «Региональное
агентство содействия инвестициям» Юрий Атюшкин напомнил присутствующим, что в области принята «Региональная программа развития внутриобластной кооперации на 2013–2017 годы».
Кроме того, он сообщил, что уже вторую неделю в полноценном режиме работает информационный портал «Промдекс». На
сайте уже зарегистрировалось более 70 компаний. Юрий Атюшкин
также рассказал о структуре портала и возможностях, которые он
открывает перед представителями бизнеса. В частности, здесь могут
создать свой веб-сайт небольшие фирмы, у которых еще нет своего
интернет–ресурса. Основные разделы сайта – «Компании», «Продам», «Куплю», «Проекты» (для наполнения этого раздела будет
привлекаться созданный по распоряжению Владимира Пристюка
Координационный совет по науке) и «Логистика».
Участники совещания заявили, что поддерживают областную
власть в вопросах развития внутриобластной кооперации. В частности, генеральный директор ЧАО НПЦ «Трансмаш» Сергей Мокроусов рассказал, что благодаря поддержке областных властей и непосредственно губернатора Владимира Пристюка его предприятие
активно включилось в процессы внутриобластной кооперации: за
последние годы ее объемы на «Трансмаше» выросли в 6,7 раз – до
426 млн. грн. в 2012 году.
Однако больше всего представителей крупного бизнеса в процессе
кооперации с малым и средним бизнесом региона волнует вопрос
соотношения цены и качества. Как подчеркнул глава облгосадминистрации, именно вопрос повышения качества луганской продукции должен стать основной задачей, которую ставят перед местными
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предприятиями и областная власть, и мировые экономические реалии
– и должны ставить они сами.
«Все вопросы, с которыми вы обращаетесь к органам областной
власти, мы будем решать. Но, в основном, это вопросы, которые находятся в компетенции Киева – и там мы будем их отстаивать вместе с
вами, – заявил руководитель ОГА. – На региональном же уровне наша
общая с вами задача – развивать внутриобластные кооперационные
связи. Потому что ситуация, когда 87 % всего валового продукта
области производят всего лишь 12 предприятий – это предполагает
определенные экономические риски. А ведь именно малый и средний
бизнес наиболее быстро и оперативно реагируют на изменение спроса
и предложения на рынке товаров и услуг. Кооперируясь с крупным
бизнесом, малый бизнес представляет широкий спектр продукции и
услуг, оперативно и по конкурентной цене, что выгодно крупным производителям».
В завершение руководитель облгосадминистрации заявил, что
уже в ближайшие месяцы планируется начать проведение ярмарок
под номенклатуру товаров и услуг, необходимых конкретному крупному предприятию. На такие мероприятия будут приглашаться малые
фирмы, производящие или оказывающие таковые (City News (http://
www.citynews.net.ua/news/25857–v–loga–obsudili–perspektivy–sotrudnichestva–krupnyh–predpriyatiy–luganschiny–s–malym–i–srednim–
biznesom.html). – 2013. – 25.04).
***
Обізнаність платників податків з нормами податкового законодавства є запорукою успішного ведення бізнесу. Працівники Міндоходів Сумщини ставлять за мету надання дієвої та корисної консультативної допомоги представникам бізнесу. З метою поглиблення
такої обізнаності громадян та платників податків постійно вдосконалюються форми та методи масово–роз’яснювальної роботи, зокрема
проводяться семінари.
Саме з цією метою наприкінці травня фахівці відомства спільно
з громадською організацією «Всеукраїнський бухгалтерський клуб
«Баланс», організували та провели для бухгалтерів бюджетних установ
семінар – навчання. Головним завданням якого було підвищення кваліфікації фахівців фінансових та бухгалтерських служб бюджетних організацій шляхом надання роз’яснень з актуальних фінансово–економічних питань та застосування норм Податкового кодексу України.
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Програма зустрічі була дуже насичена. Вона охопила широке коло
питань з оподаткування прибутку підприємств, податку на додану
вартість, на доходи фізичних осіб тощо. Окрему увагу було приділено застосуванню електронного цифрового підпису та поданню звітності в електронному вигляді, про що проінформував начальник відділу взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю ДПІ у
м. Сумах Борис Горячий.
Виступаючий запросив присутніх відвідати Сектор сертифікації ключів Головного Управління Міндоходів у Сумській області, що
знаходиться в приміщенні ДПІ у м. Сумах за адресою: пл. Покровська, 2 та, для зручності платників, спілкуватися з податковою в електронному вигляді. Він також повідомив присутніх й про те, що будь–
яку інформацію стосовно податково–митного законодавства України
можна оперативно отримати на сайті Міністерства доходів і зборів
України (http://minrd.gov.ua/).
Крім того, фахівці Центру обслуговування платників податків
завжди готові надати кваліфіковані адміністративно–консультаційні
послуги відвідувачам інспекції.
Присутні бухгалтери мали змогу отримати змістовні та вичерпні
відповіді на запитання, з якими вони звернулися до виступаючих.
Захід у черговий раз переконав, що проведення таких семінарів
сприяє поглибленню ділових та партнерських відносин між платниками податків та фахівцями Міндоходів (ДПС у Сумській області
(http://sumy.sts.gov.ua/media–ark/news–ark/98398.html). – 2013. –
31.05).
***
Усунення перепон на шляху розвитку бізнесу – серед першочергових завдань ГУ Міндоходів регіону.
В.о. начальника Головного управління Міндоходів у Харківській
області Андрій Роздайбіда та в.о. начальника Харківської митниці
Міндоходів Олег Орлов взяли участь у сьогоднішньому засіданні
«круглого столу» в облдержадміністрації. На заході порушувалися
питання стану захисту конституційних засад підприємницької діяльності в регіоні.
Шляхи покращення ведення бізнесу на Харківщині також обговорювали: голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін,
голова облради Сергій Чернов, керівники силових структур, підприємці та представники громадських організацій.
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Як зазначалося, у квітні на засіданні Комітету з економічних
реформ Президент України поставив перед усіма гілками органів державної влади та місцевого самоврядування пріоритетне завдання –
усунути наявні перепони на шляху розвитку бізнесу, аби не змушувати підприємців йти в «тінь».
Йшлося, зокрема, про скорочення необґрунтованих перевірок
суб’єктів господарювання, необхідність швидкого реагування на
випадки, коли неправомірно перевіряють підприємства, заважають їм
працювати, створюють штучні бар’єри і втручаються в їх господарську діяльність.
За підсумками зустрічі ГУ Міндоходів у Харківській області,
іншим силовим структурам та контролюючим органам рекомендовано інформувати органи прокуратури про надходження можливих
завдань та доручень щодо проведення позапланових перевірок.
Учасники «круглого столу» також підтримали пропозицію щодо
створення спільної робочої групи, куди ввійдуть представники ГУ
Міндоходів регіону, ГУ МВСУ в Харківській області, інші силові
структури області для запровадження дієвого механізму ефективної
протидії фактам незаконного втручання в підприємницьку діяльність
(ДПС у Харківській області (http://kh.sts.gov.ua/media–ark/news–
ark/98489.html). – 2013. – 31.05).
***
У січні–квітні поточного року кількість податкових документальних перевірок юридичних осіб скоротилася на 12 % у порівняні
з аналогічним минулорічним періодом. Зокрема, із 853 таких перевірок 142 були заплановані, а 711 – позапланом.
За результатами контрольно–перевірочних заходів за чотири
перші місяці поточного року донараховано 59,3 млн. грн., з яких уже
надійшло до бюджету 53,5 млн. грн.
У регіональному управлінні Міндоходів запевняють, що тенденція до скорочення кількості перевірок юридичних осіб і надалі
зберігатиметься. Зокрема, цьому сприятиме впровадження з
наступного року системи електронних дистанційних перевірок:
спочатку для платників, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування, з 2015 – для мікро–, малого та середнього бізнесу, а з
2016 – для решти платників податків (ДПС у Харківській області
(http://kh.sts.gov.ua/media–ark/news–ark/97027.html). – 2013. –
20.05).
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***
82 відсотка нових власників „електронних ключів” на Херсонщині – підприємці.
З початку року 2013 року (на 20.05.13), відвідувачами херсонських відділень Акредитованого центру сертифікації ключів стали
4259 фізичні та юридичні особи. Найбільшим попитом сервіс користується у фізичних осіб (3510 клієнтів, що становить 82,4 %).
Особливістю нововведення є те, що ключ електронного цифрового підпису, виданий Акредитованим центром сертифікації ключів
Інформаційно–довідкового департаменту Міністерства доходів і зборів, дає можливість звітувати в режимі он-лайн не лише до органів
Міндоходів, а й до органів державної статистики України та Пенсійного фонду України.
Окрім того, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 28.10.2004 №1452, працівники органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної форми власності особисто генерують ключі електронного цифрового підпису безпосередньо в установі або в акредитованому центрі сертифікації ключів. Генерація ключів таких працівників
за довіреністю не дозволяється.
«Подання звітності з ключами електронного цифрового підпису має багато суттєвих переваг, насамперед: дуже просте встановлення програми, яке може зробити звичайний користувач; зручний інтерфейс програми, в який занесені вже готові форми звітів;
оновлення програми здійснюється через Інтернет автоматично; а
звіт можна підписати в будь-який зручний час та надіслати його
електронною поштою, приймання звітів здійснюється цілодобово, А також, захищеність інформації, що передається, застосування новітніх технологій забезпечує цілісність інформації під час
її передачі через Інтернет», – резюмувала начальник відділу реєстрації користувачів при Головному управлінні Міндоходів у Херсонській області Інформаційно-довідкового департаменту Міністерства доходів і зборів України Терехова Світлана Сергіївна (ДПС
у Херсонській області (http://kherson.sts.gov.ua/media–ark/news–
ark/97689.html). – 2013. – 24.05).
***
Завдяки Міндоходів бізнес Хмельниччини отримає п’ять інноваційних вигід.
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Саме ці переваги, які чекають на підприємницьку спільноту регіону від інтеграції колишніх податкового й митного відомств, презентував учасникам круглого столу в. о. начальника Головного управління Міндоходів у Хмельницькій області Володимир Михалчич.
У заході крім фахівців регіонального управління Міндоходів
взяли участь представники підприємницької спільноти краю, інституцій громадянського суспільства та масс-медіа.
«Вперше в історії незалежної України ми маємо у складі центральних органів виконавчої влади відомство, яке несе на собі всю
повноту відповідальності за наповнення державного бюджету. Концентрація усіх функцій, пов’язаних з адмініструванням податкових та
митних платежів, в рамках єдиної структури – наразі це тренд, якого
дотримуються багато провідних європейських країн, адже це принесе численні вигоди для бізнес–активу краю. Серед них на особливу
увагу заслуговують: спрощення процедур отримання адміністративних послуг, підвищення якості й комплексності податкового та митного сервісу, скорочення кількості часу на обслуговування в державних органах, зниження рівня бюрократизації в державних органах
влади, підвищення рівня довіри громадян до представників влади та
забезпечення конфіденційності платників податків», – зазначив Володимир Михалчич.
Із створенням Міністерства доходів і зборів України відповідних
змін зазнали й територіальні органи. Так, утворено Головне управління Міндоходів у Хмельницькій області, яке координує роботу митниці і податкових інспекцій регіону. Проте пріоритети у роботі усіх
підрозділів нового Міністерства лишаються незмінними. Серед них:
удосконалення системи адміністрування податкової системи України,
якісне обслуговування платників із застосуванням новітніх технологій, спрощення документообігу, мінімум витрат часу представникам
бізнесу на спілкування із державою, і максимум – на основну діяльність.
Утворення нової сервісної структури викликало жвавий інтерес та
обговорення серед бізнес-спільноти краю. Зокрема від підприємницького активу надійшло чимало пропозицій стосовно удосконалення
податкової системи України, процедури відшкодування податку на
додану вартість, зменшення ставки Єдиного соціального внеску, легалізації тіньової трудової зайнятості та спрощення митних формальностей. Втім одностайними усі учасники зустрічі були у тому, що
об’єднання двох відомств це надзвичайно важливий крок на шляху
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наближення європейських стандартів обслуговування до українських
реалій та усунення бюрократичних перешкод, що заважають розвитку приватної ініціативи.
Так, за словами генерального директору ПАТ «Славутський солодовий завод» Миколи Дубіни: «Реформування та інтеграція двох
відомств вже позитивно вплинули на поліпшення бізнес–клімату в
регіоні. Зменшення ж ставки податку на прибуток підприємств до
19 відсотків дозволяє з оптимізмом дивитись у майбутнє та чекати
на приток іноземних капіталів в економіку краю, адже це позитивний сигнал для інвесторів. Завдяки ж утворенню Міндоходів наразі
діалог між владою та підприємницьким активом піднесено на новий
якісний щабель відкритості, прозорості, обопільної довіри та взаємоповаги. І, власне, це є найпозитивнішим результатом для усіх учасників економічного життя держави». Про це повідомив медіа–центр
ДПС у Хмельницькій області (ЗУНР.ІНФО http://zunr.info/index.
php?m=news&d=view&nid=6916). – 2013. – 30.05).

СПІВРОБІТНИЦТВО ПІДПРИЄМЦІВ ТА
ВЛАДИ У ВДОСКОНАЛЕННІ ПОДАТКОВОГО
КОДЕКСУ
ВІДГУКИ НА РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ
УКРАЇНИ
Спрощення процедур реєстрації та обліку платників податку
на додану вартість та єдиного податку дозволить полегшити умови
ведення бізнесу в Україні. Про це повідомив Міністр доходів і зборів
Олександр Клименко після того, як відповідний законопроект був підтриманий на засіданні Кабінету Міністрів України.
У розробленому фахівцями Міндоходів проекті закону, зокрема,
передбачається відмова від практики видачі платникам цих податків свідоцтва про реєстрацію та заміна його на виписку з відповідних
реєстрів. Відразу після реєстрації дані про платника податків будуть
оприлюднені на офіційному веб–порталі Міністерства.
«Законопроектом передбачено низку процедур, які дозволяють
підприємцям отримати відкритий і, найголовніше, безкоштовний
доступ до державних реєстрів. Це черговий крок у межах нашої діяльності щодо спрощення адміністрування податків і зборів, у першу
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чергу, для представників малого та середнього бізнесу», – підкреслив міністр.
У законопроекті також передбачене звільнення платників податків від обов’язку повідомляти контролюючі органи про зміни у своїх
даних, якщо такі зміни внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
Крім того, скоротиться строк повідомлення банками про відкриття рахунків платників податків, а також повідомлення органами Міндоходів про взяття таких рахунків на облік з трьох днів до
одного.
«Я впевнений, що цей законопроект буде підтриманий у парламенті, оскільки він містить абсолютно прогресивні норми, які дозволять підприємцям зекономити час і ресурси при спілкуванні з державними органами та, в цілому, зроблять умови ведення бізнесу в Україні
простішими та легшими», – зазначив Олександр Клименко.
Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо обліку та реєстрації платників податків» розроблено Міністерством доходів і зборів України на виконання Національного плану дій на 2013 рік, а також Плану заходів щодо підвищення показників України у рейтингу Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації Doing Business (Державна податкова служба України ((http://sts.gov.ua/media–tsentr/novini/96283.
html). – 2013. – 15.05).
***
Бізнес–громадськість проти розширення прав контролюючих
органів.
Прийняті в першому читанні законопроекти внесення змін до
Податкового та Митного кодексів, аргументовані проведенням адміністративної реформи, спрямовані на розширення повноважень контролюючих органів, дублювання багатьох функцій, що викликає певну
тривогу і бізнес–спільноти, каже голова Комісії УСПП з питань економічної політики Юлія Дроговоз.
Зокрема, на Міністерство доходів і зборів покладаються функції
розглядати та погоджувати фінансові плани державних підприємств,
здійснювати моніторинг виконання ними показників розрахунків з
бюджетом та державними цільовими фондами, затверджених узгодженими фінансовими планами, що раніше належало до компетенції
Міністерства фінансів України.
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«Викликає занепокоєння ще одне розширення прав контролюючих органів в частині надання їх права звернення до суду, у тому
числі права подавати позови до підприємств, установ, організацій та
фізичних осіб про визнання правочинів недійсними та застосування
визначених законодавством заходів, пов’язаних із визнанням правочинів недійсними. Попри існуючу практику визнання податковими
органами правочинів платників податків недійсними, законопроект
№ 2833 не встановлює чітких механізмів реалізації такого права.
Запровадження цієї норми надасть право контролюючим органам
застосовувати правові наслідки недійсності правочинів, зокрема,
шляхом стягнення усього одержаного за такими правочинами у дохід
держави», – розповідає Ю.Дроговоз.
Голова Комісії УСПП з питань економічної політики каже, що залишається ряд неузгодженостей в розподілі повноважень між контролюючими
органами та органами соціального страхування в частині обліку платників та адміністрування єдиного внеску. «Якщо це питання не врегулювати на етапі доопрацювання законопроекту, на практиці може виникнути
ціла низка правових колізій у зв’язку з наділенням контролюючих органів додатковими повноваженнями щодо обліку та стягнення єдиного внеску», – резюмує Ю.Дроговоз (Сайт Українського союзу промисловців та
підприємців (http://www.uspp.org.ua/news/3481.biznes–gromadskist–proti–
rozshirennya–prav–kontrolyuyuchikh–organiv.htm). – 2013. – 16.05).
СПІВПРАЦЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ВЛАДИ ТА БІЗНЕСУ
У ДПІ у Гагарінському районі м. Севастополя відбулось засідання «круглого столу» за участю начальника інспекції Едуарда
Валентиновича Петрова та заступника начальника Мариною Володимірівною Говоровою.
Темой обговорення стали новації в оподаткуванні прибутку підприємств, ведення реєстрів податкових накладних з ПДВ, податок на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, а також електронні
сервіси для платників податків.
Роз’яснень нововведень сприяє ведення грамотної політики на підприємствах, а також для вірного заповнення та надання звітності у
податкові органи, а також зростанню податковой культури платників податків (ДПС у м. Севастополі (http://sev.sts.gov.ua/media–ark/
local–news/97415.html). – 2013. – 22.05).
59

Співробітництво підприємців та влади...

***
На сайті «Прозорий контроль» у мережі Інтернет буде
доступна інформація про заплановані перевірки суб’єктів господарювання на Волині.
Про це йшлося 27 травня під час оперативки в ОДА, – повідомив
власкор IA ZIK.
Сайт представив начальник організаційного відділу апарату
облдержадміністрації Роман Матвійчук. З його слів, уже сформували
базу даних суб’єктів господарювання за ЄДРПОУ, кодами платників
податків. Сюди контролюючі органи мають вносити інформацію про
заплановані перевірки.
Отож, наприклад, за кодом ЄДРПОУ підприємець зможе побачити
календар перевірок на фірмі.
За два дні в ОДА проведуть навчання працівників контролюючих структур, відповідальних за наповнення сайту. Окрім
того, до кінця тижня вже мають надати інформацію про заплановані перевірки (Західна iнформаційна корпорація (http://zik.ua/ua/
news/2013/05/27/410651). – 2013. – 24.05).
***
Співголова Координаційної ради з питань підприємництва при
Луцькому міському голові Юрій Анцух (він же – голова Волинського
відділення Української спілки промисловців і підприємців) закликав контролюючі та правоохоронні органи з розумінням поставитись до підприємців, які облаштували торгівельні кіоски та магазинчики на зупинках громадського транспорту Луцька. Про це повідомляє «Волинська правда».
Юрій Анцух зауважив, що наразі в луцьку облаштовано 66 таких
об’єктів, втім, частина з них розташована із порушеннями вже теперішнього земельного законодавства. «Так, нема 5 метрів відстані від
проїжджої частини, 20 метрів від знаку зупинки. Але прошу поставитись до цих людей, які заробляють гроші для своїх родин, створюють
робочі місця із розумінням, знайти якісь моменти і в законодавстві»,
– підкреслив він.
Разом із тим новообраний голова Координаційної ради Тарас
Яковлєв зауважив, що частина цих об’єктів таки має бути демонтована. Але потреби підприємців будуть враховані. Під час обговорення, зокрема, була висловлена думка щодо надання нових місць для
здійснення підприємницької діяльності.
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Начальник управління архітектури та містобудування Луцькради Юрій Казмірук зауважив, що відповідальність за подібне розташування кіосків несуть замовники і проектанти. І певні недоліки слід
усувати: «Один підприємець на території Старого ринку торгує овочами над кабелем у 10 тисяч вольт. Та з тих овочів може, не дай Бог
звісно, статись рагу, і дай Бог, щоб якщо станеться, то не з людей».
Юрій Казмірук також торкнувся і теми Центрального ринку загалом. «Ринок у центрі Луцька потрібен. Він там склався історично. І
якщо там будуть торгувати сувенірами, то в одному магазині, чи в
кількох, і все – бутафорії, як в «індіанських фільмах», там не повинно бути. Але секондхенду і ондатрам там теж не місце, і це теж слід
усім розуміти» (Волинська правда (http://www.pravda.lutsk.ua/ukr/
news/50532/). – 2013. – 30.04).
***
Центр международного частного предпринимательства собрал
на базе Донецкой торгово–промышленной палаты общественный и
предпринимательский актив области, чтобы обсудить возможность
их участия в дерегуляции малого и среднего бизнеса.
«Съехавшиеся из двух областей делегаты стали участниками
двухдневного семинара в рамках программы «Антикоррупционные
инициативы бизнес–ассоциаций в секторе малого и среднего бизнеса», – рассказал для «Приазовского рабочего» председатель
ОО «Мариупольский городской комитет по предупреждению и противодействию коррупции» Станислав Николаев. – Проблема нашей
страны и города в частности в том, что государственные механизмы
нередко препятствуют реализации предпринимательских инициатив
граждан. Коррупция – бытовая, трудовая, хозяйственная, судебная и
политическая – практически срослась с жизнью общества и стала его
составляющей».
По словам Станислава Николаева, участники мероприятий семинара искали ответ на вопрос, как разделить коррупцию и бизнес. Одно
из ключевых предложений, прозвучавших от представителей Донбасса, – необходимо законодательно уравнять ответственность за
коррупционные действия государственных служащих и приравненных
к ним лиц и граждан, провоцирующих их на правонарушения. Конечная цель инициаторов семинара – выработать общие подходы общественности и предпринимателей в борьбе с коррупцией и вынести их
на рассмотрение Президента и законодательного органа страны.
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«Члены нашей организации, которые на общественных началах взаимодействуют с населением, являются народными заседателями в районных судах Мариуполя, считаю, получили ориентиры
в своей дальнейшей работе. Ведь со времени вступления в силу
антикоррупционного законодательства роль общественности в
этом процессе была номинальной. Теперь она становится одной из
важных составляющих борьбы государства с коррупцией», – резюмировал Станислав Николаев (Общественность региона предлагает расширить ответственность за коррупционные действия
// Приазовский рабочий (www.pr.ua/news.php?new=25410). – 2013.
– 3.05).
***
В Запорожской области продлят мораторий на введение
штрафов за отсутствие кассовых аппаратов. Об этом на заседании координационного совета по вопросам предпринимательства
области сообщил заместитель налоговой службы в регионе Сергей
Доводков (Новый Регион (http://www.nr2.ru/zaporozhia/438383.html).
– 2013. – 14.05).
***
Долинськими міндоходівцями виявлено 57 «нелегалів». Про
це повідомив заступник начальника Долинської ОДПІ Петро
Гошовський.
«Наявність та виплата заробітної плати в «конвертах» або її
виплата у розмірі, меншому від встановленого законодавством мінімуму – це порушення законодавства, які встановлюються фахівцями
відомства, – наголошує посадовець. – Досягнути зменшення таких
порушень можливо лише за умови тісної співпраці органів виконавчої
влади та бізнес–структур».
Одним із заходів вжиття впливу до суб’єктів підприємницької
діяльності, керівників, які не оформлюють трудові відносини з найманими працівниками, не виплачують заробітну плату на відповідному
рівні, є діяльність на рівні району робочих груп з питань легалізації
виплати заробітної плати та зайнятості населення.
Так, з початку року в Долинській РДА було проведено 11 засідань
робочої групи, на яких заслухано 191 суб’єкта господарювання, з них
17 юридичних осіб та 173 фізичних осіб – підприємців, які, на думку
міндоходівців, є «мінімізаторами» зарплати.
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Як наслідок, 92 суб’єкти господарювання підвищили рівень нарахування заробітної плати найманим працівникам та «перевели» їх на
повну ставку. Додатково до бюджету надійшло 9,2 тис. грн. податку на
доходи фізичних осіб.
Також, в Болехівській міській раді проведено 6 засідань робочої
групи, на яких заслуховувались суб’єкти господарювання та проводився аналіз стану виплати заробітної зарплати. Окремих несумлінних господарників включено в перелік проведення перевірок, обстеження та співбесід на місцях здійснення діяльності. Всього заслухано,
обстежено та перевірено 69 СПД – юридичних та фізичних осіб. З них
43 суб’єкти підвищили рівень оплати праці.
Отож, Петро Гошовський закликає громадян вимагати оплату
праці відповідно до законодавства – прозоро і відкрито, та
пам’ятати, що податки, які утримуються з заробітної плати, надходять до бюджету і будуть використані для покращення соціально – економічного становища краю (ДПС в Івано–Франківській
області (http://if.sts.gov.ua/media–ark/local–news/97238.html). –
2013. – 22.05).
***
Витрати підприємця для визначення об’єкта оподаткування
визнаються на підставі первинних документів.
Об’єктом оподаткування доходів фізичної особи–підприємця,
який здійснює господарську діяльність та обрав загальну систему, є
чистий оподатковуваний дохід. Тобто, різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) i документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською
діяльністю фізичної особи–підприємця.
Такі витрати визначаються на підставі первинних документів,
обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами
ведення бухгалтерського обліку.
Нагадаємо, до переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати,
що включаються до витрат операційної діяльності згідно з розділом
ІІІ Податкового кодексу України.
Порядок оподаткування доходів, отриманих фізичною особою–
підприємцем від провадження господарської діяльності, визначено
у ст. 177 розд. IV ПКУ (ДПС у Кіровоградській області (http://
kr.sts.gov.ua/media–ark/news–ark/95728.html). – 2013. – 08.05).
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***
За счет дистанционного мониторинга на Луганщине сократилось количество проверок предпринимателей.
В январе–апреле текущего года специалисты Главного управления Миндоходов в Луганской области провели 627 плановых и
внеплановых документальных проверок, что на 18 меньше, чем за
аналогичный период прошлого года. Об этом корреспонденту «Ирта–
FAX» сообщили в пресс-службе ГУ Миндоходов в Луганской области.
В частности, с начала года установлено формирование сомнительного налогового кредита на сумму 35 млн грн. 32 субъектам хозяйствования аннулированы свидетельства плательщиков НДС.
В ходе проверок нарушителям действующего законодательства
доначислено почти 30 млн грн. налоговых обязательств.
Напомним, что сегодня в план проверок включаются только те
предприятия, которые имеют риски неуплаты налогов. Их отслеживает современная автоматизированная система раннего выявления,
комплексной отработки и разрушения теневого сектора экономики,
которая анализирует деятельность фирм с сомнительной репутацией.
Такой подход минимизирует вмешательство в легальный бизнес и
исключает влияние человеческого фактора (Ирта–fax (http://irtafax.
com.ua/news/2013/05/2013–05–15–22.html). – 2013. – 15.05).
***
Втілення в життя ідеології відкритості, довіри й партнерства у стосунках між платниками податків та податківцями –
один із головних напрямків роботи сьогодення.
Лише взаєморозуміння та партнерські відносини з платниками
податків сприятимуть виконанню поставлених завдань та наповненню бюджету держави.
Відбулася зустріч першого заступника начальника ДПІ у Рівненському районі Руслана Вандьо з представниками бізнесу.
Під час зустрічі йшлося про легалізацію заробітної плати, запровадження контрольної стрічки в електронній формі, оновлення сервісу Міністерства доходів і зборів України «Пульс».
Руслан Ігорович звернув увагу на те, що оновлений сервіс «Пульс»
відтепер приймає звернення представників бізнесу не лише з податкових, а й з митних питань.
Під час зустрічі представники бізнесу мали змогу отримати відповіді на запитання щодо практичного застосування податкового зако64
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нодавства (ДПС у Рівненській області (http://rv.sts.gov.ua/media–ark/
news–ark/97580.html). – 2013. – 23.05).
***
Податкова консультація: сучасні сервіси для платників податків.
Державна податкова інспекція у м. Сумах нагадує, що з метою
реалізації державної політики електронного документообігу, створення комфортних умов для суб’єктів господарської діяльності під
час адміністрування податків, Міндоходів України запроваджено та
успішно працює ряд електронних сервісів, зокрема:
– «Податковий асистент» – на постійній основі засобами Інтернет платники податків будуть проінформовані про податкові ризики,
виявлені податківцями під час моніторингу господарської діяльності
суб’єктів господарювання. Скористатися новим сервісом «Податковий асистент» зможуть лише ті платники, які надсилають звітність до
податкових органів в електронному вигляді.
– «Інформаційне повідомлення про заборгованість по податкам
та зборам (обов’язковим платежам)», яким передбачено напрям на е–
mail платника податків, що має податковий борг перед бюджетом,
каналами електронного зв’язку відповідних інформаційних повідомлень.
– «Довідка про відсутність заборгованості по податкам та зборам (обов’язковим платежам)», яким передбачено надання платникам
податків засобами електронного зв’язку документу, який підтверджує
відсутність заборгованості по податках перед бюджетом на підставі
наданої ними електронної заяви.
– «Дізнайся більше про свого бізнес – партнера», який розміщений на електронній сторінці (www.sts.gov.ua), надає можливість on–
lіnе перевірки перебування на обліку в органі Державної податкової
служби і стану розрахунків такого платника податків з бюджетом.
– «Сервіс щодо аналізу моделей господарських операцій підприємств з іноземними інвестиціями» має допомагати уникати ризикових ситуацій через невірне тлумачення національного законодавства
іноземними бізнесменами. Сервіс надасть можливість перевіряти на
добросовісність своїх можливих підприємств–контрагентів. Зокрема,
йдеться про надання іноземним інвесторам інформації про визнання
недійсними установчих документів контрагентів, реєстрацію підприємства на загублені або викрадені документи, перебування їх в
процедурах банкрутства або ліквідації, участь у схемах мінімізації
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податкових зобов’язань тощо (Всі Суми (http://www.vsisumy.com/news/
delovoy–zhurnal/podatkova–konsultaciya–suchasni). – 2013. – 14.05).
***
У Підволочиську представники Міндоходів зустрілися з бізнесом.
Розбудова відвертого та конструктивного діалогу з представниками бізнес–спільноти з метою створення сприятливого бізнес клімату залишається стратегічним напрямом роботи Міністерства доходів і зборів України. Так, 21 травня цього року виїзна мобільна бригада Головного управління Міндоходів у Тернопільській області
зустрілася з громадськістю Підволочиського району.
В ході особистої зустрічі керівництва відомства із підприємницьким середовищем та семінару для суб’єктів господарювання учасники
обговорили актуальні питання оподаткування податком на доходи
фізичних осіб, податком на нерухоме майно, підприємницької діяльності, ПДВ, податком на прибуток. Крім цього мешканців Підволочиська ознайомили із порядком розгляду звернень громадян.
Як зазначив в.о. начальника Головного управління Міндоходів у Тернопільській області Олександр Вітрук, всі ці заходи проводяться з однією метою – доступно роз’яснити суб’єктам господарювання норми податкового та митного законодавства, розповісти про
нові сервіси, налагодити зворотний зв’язок з громадянами та почути
думку щодо роботи відомства (ДПС у Тернопільській області
(http://tr.sts.gov.ua/okremi–storinki/na–zustrich–biznesu/97297.html).
– 2013. – 22.05).
***
Влада та бізнес Харківщини обговорили економічну стратегію
розвитку регіону.
В.о. начальника Головного управління Міндоходів у Харківській
області Андрій Роздайбіда взяв участь у розширеному засіданні Харківського регіонального комітету з економічних реформ, що відбулося
в облдержадміністрації регіону під головуванням очільника Харківщини Михайла Добкіна.
На ньому обговорювалися питання економічного розвитку регіону. Зокрема, йшлося про необхідність внесення змін до низки програм і відповідного корегування Стратегії сталого розвитку Харківського регіону до 2020 року.
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Як зазначалося, основна мета головного економічного документу
Харківщини, який протягом двох років поспіль успішно реалізується
в області, визначаючи найбільш важливі точки фінансування з місцевих бюджетів і стимулюючи інвестиційну політику – підвищення
якості життя населення на основі побудови соціально орієнтованої,
природозберігаючої та інноваційної економіки.
Після завершення підготовки проекту змін до Стратегії сталого
розвитку Харківської області до 2020 року документ розглянуть депутати облради (ДПС у Харківській області (http://kh.sts.gov.ua/media–
ark/news–ark/97281.html). – 2013. – 22.05).
РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ
Зовнішньоекономічна діяльність підприємців Севастополя
набирає обороти.
Товарообіг суб’єктів господарювання Севастополя, які здійснюють зовнішньоекономічні операції в зоні діяльності Севастопольської
митниці, за 4 місяці 2013 року збільшився в 2,3 рази. Загальний обсяг
експортно-імпортних операцій, оформлених Севастопольською митницею, склав більше 833 мільйонів доларів США. При цьому основна
частка товарообігу доводиться на експортні операції.
Бізнесмени експортують, в основному, металопродукцію та
зерно, а ввозять до країни продовольчі товари, машини, обладнування
та транспорт.
Надходження митних податків і зборів за 4 місяці 2013 року склали
більш 87 мільйона гривень, при цьому за рахунок залучення резервів до
бюджету додатково надійшло порядку 7 мільйонів (ДПС у м. Севастополі
(http://sev.sts.gov.ua/media–ark/news–ark/96613.html). – 2013. – 17.05).
***
Кожен десятий РРО на Волині формує контрольну касову
стрічку в електронному вигляді.
На Волині майже 700 одиниць касової техніки щодоби передають
контрольно–звітну інформацію з РРО до єдиного серверу обробки
інформації Міндоходів. Про це на засіданні «круглого столу» за участі
відповідальних фахівців Міндоходів, представників сервісних організацій та користувачів повідомила заступник голови ДПС у Волинській області Інна Степанюк.
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«Ми очікуємо, що до початку червня кожен третій касовий апарат
з Волині формуватиме копії розрахункових документів та фіскальних
звітних чеків в електронному вигляді. Але хочемо з’ясувати заздалегідь усі проблеми – від технічних моментів впровадження цього сервісу на кожному конкретному підприємстві до якості роботи сервісних організацій – для того, щоб до 1 липня цього року максимальна
кількість користувачів РРО змогли відчути усі переваги сервісу «формування контрольної касової стрічки в електронному вигляді», – звернула увагу учасників зустрічі Інна Степанюк.
Потому фахівці Міндоходів у Волинській області спільно з представниками бізнесу та сервісних організацій в режимі відвертого діалогу визначали найбільш «болючі точки» впровадження сервісу на
Волині.
Як свідчить практика переобладнання РРО під нові умови передачі звітності та придбання нової касової техніки, не всі райони
області повною мірою використовують наявний потенціал виробників техніки та сервісних організацій. Зокрема, наразі найкращих
показників із впровадження сервісу досягнуто на території обслуговування Любомльської МДПІ та Нововолинської ОДПІ. Наприклад, у
м. Любомль 44 відсотки усіх касових апаратів, а на території Іваничівського району більше 48 відсотків РРО, формують звітну інформацію в електронному вигляді, у м. Нововолинськ та смт. Шацьк кожен
третій касовий апарат успішно передає звіти з РРО до єдиного серверу
обробки інформації.
«Щоб ліквідувати диспропорції у показниках на території інших
районів, що мають навіть більш потужний потенціал, варто кожній
зацікавленій стороні більш активно рухатися у напрямку впровадження цієї новації,» – підсумувала Інна Степанюк.
Довідково: на Волині працює більше 6700 реєстраторів розрахункових операцій. Із 1 липня усі вони, відповідно до вимог закону, повинні формувати контрольну касову стрічку в електронному вигляді
(ДПС у Волинській області (http://vl.sts.gov.ua/media–ark/news–
ark/97377.html). – 2013. – 22.05).
***
На Волині послугами Акредитованого Центру сертифікації
ключів скористалося майже 9 тисяч платників податків.
Із початку запровадження сервісу безкоштовної видачі ключів електронного цифрового підпису цією послугою скористалося
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8968 представників бізнесу та громадян Волині. Їм видано більше
14 тисяч ключів електронного цифрового підпису.
А за останні чотири місяці клієнтами Акредитованого центру сертифікації відкритих ключів, що діє при Міністерстві доходів і зборів
України, стали 4226 абонентів. Цього року вони отримали 7786 електронних цифрових підписів.
Як і торік, найбільшою популярністю цей сервіс користується
серед підприємців – фізичних осіб та громадян. Цей факт у Головному
управлінні Міндоходів у Волинській області пов’язують із доступністю та зручністю користування електронними аналогами підпису
та мокрої печатки.
Звертаємо увагу, що ключі електронного цифрового підпису
дають змогу звітувати в режимі он–лайн не лише до органів Міністерства, а й до органів державної статистики України та Пенсійного фонду України, використовуючи безкоштовний он–лайн сервіс
«iFinZvit».
Фахівці Міндоходів нагадують, що посилені сертифікати відкритих ключів підприємства, установи, організації та фізичні особи
можуть безкотовно отримати в пунктах реєстрації акредитованого
Центру сертифікації електронних ключів Міндоходів. На Волині діє
два таких пункти (ДПС у Волинській області (http://vl.sts.gov.ua/
media–ark/news–ark/96196.html). – 2013. – 15.05).
***
Майже 90 % платників Донеччини звітують засобами e–mail.
Станом на 1 травня 2013 року на обліку в органах Міндоходів
Донецької області перебувало більше ніж 229 тис. юридичних осіб та
фізичних осіб–підприємців. Майже 90 відсотків з них вже надають
податкову звітність через Інтернет. Щодо платників ПДВ, то практично всі вони оцінили зручність та простоту, обравши для себе електронне звітування.
Для комфорту платників податків у Донецькій області відкрито
вже 7 пунктів Акредитованого центру сертифікації ключів, що діє
при Міністерстві доходів і зборів України. Ці пункти розташовані
в Центрах обслуговування платників податків органів Міндоходів
Донеччини, а саме: в Калінінському і Кіровському районах Донецька, міст Горлівки, Макіївки, Красноармійська, Краматорська і
Маріуполя. Обслуговування клієнтів Акредитованого центру проводиться працівниками відділень реєстрації користувачів з 9–00 до
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20–00 години щоденно без перерви на обід. Одержати ключі електронного цифрового підпису можна цілком безкоштовно. Планується, що тут незабаром можна буде отримати електронний цифровий підпис для здійснення в онлайн–режимі не лише податкових, а
й митних процедур, а також подання звітності до Пенсійного фонду
та органів статистики.
***
Більше 8 тисяч платників податків Житомирської області –
власники електронних ключів.
У квітні відділення акредитованого центру сертифікації ключів
Інформаційно–довідкового департаменту Головного управління Міндоходів у Житомирській області видало 1896 комплектів електронних
цифрових підписів, з них фізичним особам – 1621, юридичним особам – 275.
Загалом з початку року власниками електронних ключів
стали 8067 платників податків – 6573 фізичних та 1494 юридичних
особи.
Центри сертифікації електронних ключів функціонують у трьох
містах Житомирської області – Житомирі, Бердичеві та Коростені.
Кожен бажаючий може звернутися до Центрів і безкоштовно отримати ключ електронного цифрового підпису, за допомогою якого
можна не тільки подавати податкову звітність, а й використовувати
для передачі даних до Пенсійного фонду, органів статистики, банків, інших установ та організацій / Головне управління Міндоходів у
Житомирській області (ДПС у Житомирській області (http://zt.sts.
gov.ua/media–ark/news–ark/96168.html). – 2013. – 15.05).
***
Цьогоріч 57 підприємств та 62 підприємця Житомира збільшили розмір заробітної плати.
Такий результат систематичних зустрічей податків обласного центру з представниками бізнесу. Завдяки зростанню зарплатні наймані
працівники у вигляді податку з доходів фізичних осіб збільшили
бюджет Житомира на суму понад 180 тисяч гривень. Ще один значний позитив в роботі податківців Житомира – погашення заборгованої зарплатні на суму 10 мільйонів 800 тисяч гривень (Радіостанція
«Житомирська хвиля» (http://103fm.com.ua/news/34808––57–––62–
–––––). – 2013. – 17.05).
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***
За чотири місяці підприємці–»спрощенці» сплатили в місцевий бюджет понад 52 мільйони гривень.
У новоствореному Головному Управлінні Міндоходів у Житомирській області відзначать систематичне зростання сплати єдиного
податку представниками малого та середнього бізнесу. За чотири
місяці поточного року так звані підприємці–спрощенці сплатили в
місцевий бюджет понад 52 мільйони гривень. Це на 24 мільйони більш
ніж за аналогічний період минулого року. На думку податківців, такого
стабільного зростання надходжень вдалося досягти завдяки сприятливому бізнес–клімату, впровадженню електронного документообігу
та спрощенню переходу з однієї групи єдиного податку на іншу.
Для довідки: на сьогодні в області працює понад 32 тисячі платників
єдиного податку, з них майже 29 тисяч фізичних осіб – підприємців та три з
половиною тисячі юридичних осіб (Радіостанція «Житомирська хвиля»
(http://103fm.com.ua/news/34905–––––qq––––––52–––). – 2013. – 22.05).
***
На Закарпатті з початку року понад 1600 бізнесменів розпочали свою справу. З них 1324 – фізичні особи–підприємці та 291 юридична особа.
Лідером у підприємливості цього року є Мукачівщина з
308 новими платниками, з незначним відставанням м.Ужгород з
303 суб’єктами господарювання, третє місце посідає Тячівщина – 160.
Загалом на обліку в податкових інспекціях області майже
87 тисяч платників податків, в т.ч. близько 20 тисяч юридичних осіб та
67 тисяч фізичних осіб – підприємців. При цьому, у м.Ужгороді понад
18,6 тисяч платників, на Мукачівщині – майже 14,5 тисяч, у Тячівському районі – майже 9 тисяч.
Нагадаємо, що в середині травня на засіданні Кабінету Міністрів
України підтримано законопроект щодо спрощення процедур реєстрації та обліку платників податку, що, у першу чергу, полегшить
умови ведення бізнесу для представників малого та середнього підприємництва (ДПС у Закарпатській області (http://zak.sts.gov.ua/
media–ark/news–ark/97532.html). – 2013. – 23.05).
***
Для дистанційного звітування запоріжці отримали 18711 ключів електронного цифрового підпису.
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Практично за рік, з часу відкриття Акредитованого центру сертифікації ключів інформаційно–довідкового департаменту Міндоходів України у Запорізькій області, запоріжці отримали саме таку
кількість ключів електронного цифрового підпису. Сприяло цьому
й відкриття у регіоні 4 відділень Центру. Зокрема, у жителів Енергодара, Мелітополя, Бердянська та прилеглих до них районів відпала
потреба у поїздці до обласного центру. А підприємці та керівники підприємств Запорізького, Хортицького та інших районів оперативно
обслуговуютьcя у відділенні центру ДПІ у Хортицькому районі.
Популярність сервісу обумовлена ще й тим, що він постійно вдосконалюється. Нині тут можна отримати ключі для митних операцій – посадовим особам митних органів, митним брокерам і суб’єктам
зовнішньоекономічної діяльності. Тільки у травні видано 48 ключів.
Відтепер ключі електронного цифрового підпису дають змогу
звітувати у режимі он–лайн не лише до органів Міндоходів, а й до
органів державної статистики України та Пенсійного фонду України,
використовуючи безкоштовний он–лайн сервіс «іFіnZvіt».
Запрошуємо підприємців та керівників підприємств, які ще не
приєдналися до електронного звітування, скористатися його перевагами.
З переліком документів та порядком їх надання можна ознайомитися на офіційному сайті Акредитованого центру сертифікації ключів
інформаційно–довідкового департаменту Міндоходів, а також у його
представництвах у Запорізькому регіоні (ДПС у Запорізькій області
(http://zp.sts.gov.ua/media–ark/news–ark/97549.html). – 2013. – 23.05).
***
Більше 600 одиниць касової техніки на Івано–Франківщині звітують за новими правилами.
Реєстратори розрахункових операцій (РРО) нового покоління, або
модернізовані власні, які суб’єкти господарювання використовують
для розрахунків із споживачами за готівкові кошти мають змогу передавати дані розрахункових документів в електронній формі на спеціальний сервер Міндоходів України.
«Наше завдання не в тому, щоб очікувати 1 липня та зібрати
побільше штрафів із тих суб’єктів господарювання, які не перейдуть на нові умови роботи з РРО, а максимально активувати діяльність у цьому напрямі», – про це повідомив Василь Думенька, заступник начальника управління податкового контролю ДПС в області на
72

Безпека підприємництва, 2013, № 4

Результати роботи

спільному семінарі із сервісними службами РРО, який відбувся в м.
Івано–Франківську.
«Найбільш активно впроваджують нові прогресивні технології
платники податків Галицького, Городенківського та Снятинського
районів, які вже замінили майже 50 відсотків техніки та переконалися у її перевагах, заощаджуючи час та кошти», – доповнив свого
колегу Ігор Кравець, начальник відділу моніторингу грошових операцій ДПС в області. Інших закликав не дотримуватися останніх термінів переходу на роботу по–новому та визначатися щодо вибору шляхів – доопрацювання діючої техніки або придбання нової, звернувши
при цьому увагу на терміни її експлуатації та включення до Державного реєстру (Стрічка новин: MALAKAVA.COM (http://malakava.
com/articles/20536). – 2013. – 17.05).
***
Более 720 бизнесменов на Луганщине открыли свое дело.
В Луганской области с начала года начали собственный бизнес
более 540 физических лиц–предпринимателей и 180 юридических
лиц. Больше всего «новобранцев» в Ленинском, Жовтневом, Артемовском районах Луганска, Алчевске и Краснодоне. Об этом информагентству CXID.info сообщили в пресс–службе Главного управления
Миндоходов в Луганской области.
В Главном управлении отмечают, что такая положительная динамика – результат упрощения процедур регистрации и учета плательщиков и, как следствие, улучшения условий ведения бизнеса.
Всего на учете в органах Миндоходов региона зарегистрировано
почти 145 тыс. плательщиков, в том числе 37 тыс. юридических и
107 тыс. – физических лиц.
Напомним, что Указом Президента Украины № 726/2012 от
24.12.2012 создано Министерство доходов и сборов Украины путем
реорганизации Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины, на которое дополнительно возложено функцию по администрированию единого взноса
на общеобязательное государственное социальное страхование.
Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от
20 марта 2013 № 229 «Об образовании территориальных органов
Министерства доходов и сборов» в области созданы территориальные
органы Министерства – Главное управление Миндоходов в Луганской области и Луганская таможня Миндоходов, которые являются
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правопреемниками Государственной налоговой службы в Луганской
области и Луганской таможни (CXID–INFO (http://cxid.info/107039.
html). – 2013. – 30.05).
***
Бизнес Луганщины перечислил в сводный бюджет более
1,8 млрд грн. Об этом сообщает Пресс–служба Главного управления Миндоходов в Луганской области.
Как сообщил руководитель Главного управления Миндоходов в
Луганской области Александр Антипов, это на 93 млн грн., или на
5 проц. больше января–апреля 2012 года.
В общий фонд государственного бюджета плательщики перечислили более 570 млн грн. В том числе почти 295 млн грн. – налога на
добавленную стоимость и почти 180 млн грн. – налога на прибыль,
что на 53 млн грн. больше, чем в прошлом году.
Местные бюджеты получили свыше 1,2 млрд грн. Налоговые
перечисления в казну территориальных громад области выросли на
91 млн грн., или на 8 проц.
По словам Александра Антипова, реформирование налоговой и
таможенной служб в единое Министерство налогов и сборов не отразилось на стабильности поступлений в бюджеты всех уровней.
«Эта тенденция, уверен, сохранится и в будущем, – отметил Александр Антипов. – Ведь создавая Министерство доходов и сборов, Президент Украины поставил четкое и понятное задание – разработать
и внедрить наиболее оптимальные для государства пути повышения
эффективности администрирования налоговых и таможенных платежей,
устранить административные барьеры для предпринимательской деятельности, чтобы выполнение обязательств по уплате налогов и сборов было
максимально комфортным для бизнеса. Поэтому сегодня основной вектор усилий наших специалистов направлен на улучшение условий ведения бизнеса и качества обслуживания плательщиков, упрощение документооборота, снижение затрат на общение с государством, на повышение
конкурентоспособности нашей экономики» (Інформаційне агентство
Lugansk. Медіа Стиль (http://mstyle.lugansk.ua/main/8797–luganskiy–
biznes–zaplatil–bolee–18–mlrd–griven–nalogov.html). – 2013. – 13.05).
***
Віталій Перкарчук: «В особі податкової служби інвестори знайдуть надійних партнерів».
74

Безпека підприємництва, 2013, № 4

Результати роботи

Державна податкова служба зацікавлена у створенні сприятливого інвестиційного клімату в області.
Для реалізації завдання щодо стимулювання економічної активності бізнесу впродовж двох років було зроблено чимало, зокрема:
– знижено ставки основних податків;
– скорочено кількість податків та зборів;
– зменшено кількість планових перевірок;
– тимчасово звільнено від оподаткування прибуток підприємств
окремих галузей;
– запроваджено «податкові канікули» на 5 років (з 01.04.2011 р. до
01.01.2016 р.) для малого бізнесу у вигляді нульової ставки податку на
прибуток.
До позитивів Податкового кодексу України в питаннях стимулювання інвестиційної активності також варто віднести нововведення щодо:
– зближення бухгалтерської та податкової звітності (особливо в
питанні нарахування податку на прибуток);
– запровадження механізму автоматичного відшкодування ПДВ;
– спрощення процедури адміністративного оскарження рішень
податкової служби.
Важливо, що кодекс не став консервативним документом, фактично він відкрив шлях до системного реформування всієї податкової сфери.
Прогресивні зміни податкового законодавства вцілому отримали
високу оцінку. Україна за результатами проведеної роботи у 2012 році
піднялася на 15 позицій рейтингу, заснованого «Doing Business».
В найближчий час буде здійснено низку реформ, які дадуть можливість реалізувати поставлене Президентом України завдання щодо
входження нашої країни до першої сотні світового рейтингу «Doing
Business». Зокрема, йдеться про подальше спрощення процедури реєстрації підприємств, набуття ними статусу платника ПДВ, спрощення
взяття на податковий облік.
Принципове значення для забезпечення рівних умов для діяльності матиме прийняття Закону щодо трансферного ціноутворення,
проект якого підготовано новоутвореним Міністерством доходів і зборів України. Ініціатива передбачає запровадження правил визначення
цін для оподаткування зовнішньоекономічних операцій з пов’язаними
особами. Завдяки зазначеному Закону буде суттєво обмежено шляхи
незаконного виведення капіталу з України, що дасть змогу впродовж
3 років поповнити бюджет на 20 млрд. гривень.
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Утворення Міністерства доходів і зборів України матиме, поза
сумнівом, позитивний вплив на покращення інвестиційного клімату.
При Міністерстві доходів і зборів України створено консультативно–
дорадчий орган – Інвестиційну раду.
Як підкреслив Олександр Клименко, наші пріоритети залишаються незмінними. Зокрема, це орієнтація на сервіс , зменшення
податкового тиску, відмова від безпідставного втручання у діяльність
підприємства, лібералізація правил та умов ведення бізнесу. Податкова служба діятиме шляхом рівноправного партнерства з підприємництвом, на основі взаємодії з врахування інтересів обох сторін.
Умови інвестиційної діяльності в нашій країні сьогодні не можна
назвати найкращими. Це підтверджено і оцінками світових аналітичних агентств щодо сприятливості вітчизняного фіскального простору, і відгуками суб’єктів підприємництва, і в цілому слабкими
показниками інвестиційної активності в державі. Думку бізнесу
відображають також результати нещодавнього опитування, проведеного ЄБА.
Які конкретно кроки зроблені ДПС Львівщини в напрямку покращення інвестиційної привабливості, створення належних умов для
фінансово–економічної діяльності бізнесу?
Позитивні зміни сьогодні помічають перш за все платники податків. Завдяки запровадженню 20 електронних сервісів в податкових
інспекціях люди більше не стоять у чергах. В області діє 24 Центи
обслуговування платників податків. За період їх функціонування
платникам податків надано майже 2 млн. послуг. Ефективність та оперативність адміністрування податків і платежів сьогодні забезпечує
система електронної податкової звітності.
За 2012 рік 52 % податкових звітів (майже 750 тисяч документів)
подано засобами телекомунікаційного зв’язку із використанням електронних цифрових ключів.
При органах ДПС відкрито відділи реєстрації користувачів Акредитованого центру сертифікації ключів, які надають послуги на безоплатній основі (у Львові, Дрогобичі, Самборі, Червонограді та Бродах). Незабаром буде створено Електронний кабінет платника податків, що дасть змогу в он–лайн режимі подавати податкову звітність,
отримувати інформацію про стан розрахунків з бюджетом. Створено
Єдину базу податкових знань.
З метою лібералізації податкової системи запроваджено методи
непрямого електронного контролю, що дає можливість вивести з під
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постійної уваги податківців сумлінний бізнес. Зокрема, це позитивно
впливає на процес відшкодування ПДВ.
Протягом І кварталу 2013 року відшкодовано грошовими
коштами на розрахункові рахунки 236 платникам – 217 млн. гривень.
З цієї суми 88 підприємствам з іноземними інвестиціями отримано
60 млн. гривень.
В автоматичному режимі протягом січня–березня 2013 року
ПДВ відшкодовано 29 платникам 127 млн. грн., або 69 % від заявлених сум, в т. ч. 21 підприємству з іноземними інвестиціями на суму
27 млн. гривень.
У податкових органах функціонує ризикоорієнтований моніторинг тіньової економіки, що позитивно впливає на підвищення добровільної сплати податків.
Так, у І кварталі 2013 році підрозділами податкового контролю ДПС у Львівській області проведено 735 планових і позапланових документальних перевірок, що на 268 менше, ніж у І кварталі
2012 року (1003), з них 41 перевірка СГ, які мають іноземні інвестиції,
що на 94 менше, ніж у І кварталі 2012 року (135).
Сьогодні на Львівщині зареєстровано 1048 суб’єктів підприємницької діяльності з іноземними інвестиціями, які вносять вагомий
внесок в наповнення бюджетів усіх рівнів. Впродовж 2012 року ними
сплачено понад 1,7 млрд. грн., що становить 18,7 % від загальної суми
надходжень. Майже 400 млн. грн.. надійшло від підприємств з іноземними інвестиціями у І кв. поточного року, що становить 17,4 %.
Маю достатні підстави зазначити, що переважна більшість із
них здійснюють виробничу діяльність чесно і прозоро, в належному
обсязі вносять податкові платежі .
Податкова служба Львівщини тримає постійно в полі зору питання,
що стосуються удосконалення партнерських взаємин з інвесторами.
Докорінне поліпшення бізнес–клімату на Львівщині буде стратегічним завданням новоствореного Головного управління Міндоходів
в області.
Переконаний, необхідно активізувати партнерські взаємостосунки з усіма іноземними компаніями, що працюють в області, залучити в економіку нові інвестиції. Хочу запевнити іноземних інвесторів в тому, що в особі податкової служби вони знайдуть надійних
партнерів, які завжди будуть ставитися до них об’єктивно, неупереджено, уважно і з розумінням їхніх проблем (ДПС у Львівській області
(http://lv.sts.gov.ua/media–ark/news–ark/95036.html). – 2013. – 26.04).
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***
На Николаевщине с начала года зарегистрированы более двух
тысяч новых налогоплательщиков.
Из них 367 – юридические лица, 1824 – физические лица–предприниматели. Теперь в органах миндоходов в Николаевской области
на учете состоят более 96859 субъектов хозяйствования, в т. ч. 33218 –
юридические лица и 63641 физическое лицо–предприниматель.
Более половины от общего количества стоят на учете в Николаеве. Это 53244 плательщика, в т. ч. 20223 юридических лица и
33021 – физическое лицо–предприниматель.
Что касается плательщиков НДС, то на 1 мая в органах миндоходов в Николаевской области таких 5082, а это 90 юридических лиц
(4580). Наибольшее количество плательщиков НДС состоит на учете
в городе Николаеве. Это 3294 субъекта предпринимательства, или
более 64 процентов от общего количества плательщиков.
На протяжении января–мая зарегистрированы 311 новых плательщиков НДС, из них 280 – юридические лица и 31 физическое лицо–предприниматель (Николаевские новости (http://www.niknews.mk.ua/2013/05/21/
na–nikolaevschine–s–nachala–goda–zaregistrirovany–bolee–dvux–
tysjach–novyx–nalogoplatelschikov/). – 2013. – 21.05).
***
Одеський регіон: кількість фактичних перевірок скорочено
втричі.
Протягом першого кварталу 2013 року в Одеській області проведено 33 фактичних перевірки, що на 71 перевірку менше ніж за відповідний період 2012 року.
Тенденція зменшення кількості перевірок спостерігалася й у
минулому році. В порівнянні з 2011 роком їх кількість зменшилася в
2,5 рази. Загалом у 2012 році в Одеській області проведено 550 фактичних перевірок.
Суттєвому скороченню податкового аудиту підприємців – користувачів касових апаратів сприятиме, зокрема, впровадження з 1 січня
2013 року дистанційного моніторингу касових операцій. Завдяки
системі передачі даних про готівкові операції на сервери податкової
служби усі розбіжності між поданою звітністю та первинною документацією виявляються заздалегідь.
Під час проведення фактичних перевірок податківці перевіряють
касову дисципліну, дотримання трудового законодавства, наявність
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ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі про виробництво та обіг підакцизних товарів.
При проведенні фактичних перевірок податківці керуються
виключно обставинами, наведеними у п. 80.2 Податкового кодексу
України.
Наразі перевірки касової дисципліни проводяться лише за заявами громадян та за інформацією від державних органів і місцевого
самоврядування про наявність правопорушень.
Управління взаємодії з засобами масової інформації та громадськістю ДПС в Одеській області (ДПС в Одеській області (http://
od.sts.gov.ua/media–ark/news–ark/94762.html). – 2013. – 25.04).
***
Як сплачують податки представники бізнесу Рівненщини?
Процес наповнення бюджету є складним та багатогранним. Практично в кожному регіоні існують суб’єкти господарювання, які дають
левову частку надходжень до бюджетів усіх рівнів, так звані бюджетоформуючі платники податків. Переважно, ними є підприємства
добувної та переробної промисловості, транспортні підприємства,
тобто підприємства реального сектору економіки.
На Рівненщині зареєстровано майже 65 тисяч платників податків,
з яких близько 19 тисяч – юридичні особи та 46 тисяч – фізичні особи
– підприємці. З них 9 великих платників податків, 30 середніх, решта
– суб’єкти малого підприємництва.
Лише 25 найбільших платників – юридичних осіб, серед яких
ПАТ „Рівнеазот”, ПАТ „Рівнегаз”, ПАТ „АЕС Рівнеобленерго”, Представництво „Тодіні Конструкційна Дженерал С.П.А.”, ПАТ „Дубномолоко”, ТОВ „Самгаз”, ТОВ „Реноме–Смарт”, ТОВ ККНК „Технобуд”,
ТОВ „Свиспан Лімітед” сплатили до державного бюджету 72 відс.
всіх податків та платежів. Саме вони з початку року збільшили сплату
податків до державного бюджету більше, ніж у 2 рази.
До місцевих бюджетів усіх рівнів найбільшими платниками сплачено 21 відс. надходжень області та збільшено рівень минулого року
майже на 14 відсотків. Серед них – ВП „Рівненська АЕС” ДП НАЕК
„Енергоатом”, ПАТ „Рівнеазот”, КП „Теплотранссервіс”, ПАТ „АЕС
Рівнеобленерго”.
Рівненщина не є потужним промисловим центром, а її специфікою є значний відсоток надходжень від малих підприємств та фізичних осіб – підприємців. За підсумками І кварталу поточного року від
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зазначеної категорії до державного бюджету надійшло 127 млн грн,
або 37 відс. від загальних надходжень по області, в тому числі від підприємців – 5 млн гривень.
Значна частка надходжень від суб’єктів малого підприємництва
до місцевих бюджетів. З початку року вони сплатили майже 300 млн
грн, а це – 82 відс. у загальних надходженнях місцевих бюджетів. В
тому числі десята частина з них надійшла від підприємців.
Поступове збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів є
результатом покращення якості обслуговування платників податків,
створення сприятливих умов для розвитку бізнесу, дієвої боротьби з
проявами корупції, усунення адміністративних бар’єрів для підприємницької діяльності та підвищення податкової культури платників
податків (ДПС у Рівненській області (http://rv.sts.gov.ua/media–ark/
news–ark/96634.html). – 2013. – 17.05).
***
Понад 17,5 тисяч безкоштовних електронних ключів отримали мешканці Тернопілля.
За період роботи в області відділу реєстрації користувачів управління
(центру) сертифікації ключів мешканці Тернопільщини отримали понад
17,5 тисяч безкоштовних електронних підписів. Такі підписи потрібні для
подання звітності та здійснення інших операцій в електронній формі.
Тільки з січня цього року до центру сертифікації ключів звернулося майже шість тисяч заявників, які отримали 8 809 посилених сертифікатів ключів електронного цифрового підпису.
Найактивнішими користувачами послуг центру сертифікації
залишаються фізичні особи–підприємці. Від початку року за цифровим підписом звернулося більш ніж три тисячі таких платників. Їм
видано більше чотирьох тисяч посилених сертифікатів. Юридичних
осіб зареєструвалося 1310, вони отримали 3246 електронних ключів.
Ще 1374 електронних підписів отримали звичайні громадяни.
Варто наголосити, що посилені сертифікати ключів електронного
цифрового підпису заборонено передавати іншим особам, користуватися ними має право тільки та людина, яка їх отримала. Передача
ключа іншим особам, тобто його компрометація, веде до скасування
такого електронного підпису. Це передбачено статтею першою Закону
України «Про електронний цифровий підпис» / Головне управління
Міндоходів у Тернопільській області (ДПС у Тернопільській області
(http://tr.sts.gov.ua/media–ark/news–ark/95578.html). – 2013. – 07.05).
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***
За 4 місяці поточного року на Харківщині майже 700 громадян,
які працювали без державної реєстрації, стали підприємцями.
Про це повідомили в управлінні оподаткування фізичних осіб. За
їх інформацією, у поточному році після того, як майже 700 громадян
зареєструвалися приватними підприємцями, до бюджету додатково
надійшло понад 82 тис. грн податку на доходи фізичних осіб.
Як свідчить статистика, під час перевірок суб’єктів господарювання, які виплачують заробітну плату та інші доходи фізичним особам, співробітники Міндоходів регіону фіксують порушення у 9-ти
випадках з 10-ти. Таким чином з початку року за порушення податкового законодавства до бюджету донараховано понад 1,5 млн. грн.
податку на доходи фізичних осіб та штрафних санкцій (ДПС у Харківській області (http://kh.sts.gov.ua/media–ark/news–ark/97551.html). –
2013. – 23.05).
***
Малий бізнес на Хмельниччині знову «підріс».
На теренах краю новації у спрощеній системі оподаткування стимулюють подальше зростання кількості індивідуальних підприємців: з початку нинішнього року кількість платників єдиного податку збільшилася ще на 500 суб’єктів господарювання і наразі становить 42 тисячі (http://zunr.info/index.
php?m=news&d=view&nid=5080).
Зросли й податкові надходження до бюджету від «спрощенців».
Якщо за січень–квітень 2012 року ними було сплачено 33 мільйони
гривень податків, то цьогоріч місцеві бюджети вже отримали 55 мільйонів гривень.
«Платники єдиного податку в області традиційно становлять
активну і досить підприємливу частину бізнес–спільноти, яка оперативно реагує на зміни у податковому законодавстві. Зрештою, сама
ідея спрощеної системи оподаткування народжена на Поділлі. Що
стосується останніх податкових змін, то в цьому році ставки єдиного
податку для платників 5–ої групи зменшені з 10 та 7 відсотків до 7 та
5 відсотків відповідно. Платники 2-ої групи подаватимуть звітність
раз на рік, а не щоквартально», – розповідає заступник голови комісії з
проведення реорганізації ДПС у Хмельницькій області Сергій Романов
(ЗУНР.ІНФО (http://zunr.info/index.php?m=news&d=view&nid=5080).
– 2013. – 17.05).
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***
Цьогоріч малий бізнес Хмельниччини збагатив місцеві бюджети
на 41 мільйон гривень.
Лібералізація податкових правил та умов ведення бізнесу сприяла
тому, що у регіоні в порівнянні з першою чвертю минулого року надходження з єдиного податку від приватних підприємців– «спрощенців» зросли більш як на 12 мільйонів гривень та наразі перевищили
32 мільйони.
Загалом у регіоні єдиний податок сплачують майже 40 тисяч приватних підприємців. Традиційно 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, поліпшення
інвестиційного клімату в державі та створення нових «білих» робочих місць цьогоріч для 5-ої групи зменшено ставки єдиного податку
з 10 % та 7 % в залежності від сплати ПДВ до 7 % й 5 % відповідно,
а також скасовані обмеження на кількість найманих працівників.
«Спрощенці» ж 2-ої групи відтепер звітують лише раз на рік, замість
подачі щоквартальних декларацій.
До того ж платники єдиного податку 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.
Позитивний тренд у сплаті єдиного податку приватних підприємців підтримали і «єдинщики» з числа юридичних осіб. Вони спрямували до бюджетів місцевих громад Хмельниччини понад 9 мільйонів
гривень, що також майже вдвічі більше ніж торік.
«У контексті виконання державної програми активізації розвитку
економіки на 2013–2014 сьогодні Міндоходів проводовжує активно
працювати над удосконаленням своєї роботи. Пріоритетним звичайно
ж залишається напрямок надання максимально комфортного сервісного супроводу усім категоріям бізнесу»,– розповідає заступник
голови ДПС у Хмельницькій області Сергій Романов.
На думку податківця, саме від розвитку податкової сфери послуг
напряму залежить зростання рівня сумлінності представників бізнесу у справі наповнення бюджету. «Показово, що не так давно у центрах обслуговування платників податків регіону запроваджена нова
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послуга «Замов консультацію». Завдяки цій новації бізнесмени відтепер за попереднім записом можуть отримати вичерпні відповіді на свої
запитання від найкращих фахівців регіонального управління Міндоходів у зручний для себе час. Наступними кроком назустріч підприємцям стануть цифрові книги обліку доходів та витрат. Маючи електронний ключ, «спрощенці» зможуть автоматично заповнювати звітність та направляти її в режимі он–лайн до податкової», – підсумовує
заступник голови ДПС у Хмельницькій області Сергій Романов (Моя
газета + (http://moyagazeta.com/news/a–19566.html). – 2013. – 25.04).
***
Ефективність використання ризикоорієнтованої системи
відбору платників для проведення перевірок сприяло працівникам Міндоходів Чернівецької області за 4 місяці поточного року на
28 відсотків зменшити, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, кількість планових документальних перевірок. Якщо
торік таких перевірок було заплановано 43 то у цьому році лише 31.
Результати проведених перевірок за січень – квітень 2013 року
свідчать, що до плану–графіку потрапили лише ті суб’єкти господарювання, які мають податкові ризики або використовують у
своїй роботі незаконні схеми та вказують на доцільність такого
планування.
Платникам за порушення законів з питань оподаткування донараховано 14,7 млн грн. узгоджених сум грошових зобов’язань, що на
0,4 млн грн. більше аніж торік. Також, на 1,2 млн грн. зменшено
залишок від’ємного значення податку на додану вартість, який після
бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (ДПС у Чернівецькій області
(http://cv.sts.gov.ua/media–ark/news–ark/96019.html). – 2013. – 14.05).

ПИТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
1 травня 2013 року Офіс торговельного представника США
присвоїв нашій державі статус «Пріоритетної іноземної країни»
(«Priority Foreign Country») у рамках „Спеціальної доповіді 301”
(«Special 301» List) через невирішеність низки проблем у сфері охорони та захисту прав інтелектуальної власності.
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З–поміж першорядних для України питань американська сторона
виокремлює такі: високий рівень піратства в мережі Інтернет; потреба
вдосконалення системи колективного управління авторськими та
суміжними правами; використання неліцензійного програмного
забезпечення як урядовими, так і приватними установами.
Надання Україні статусу «Пріоритетної іноземної країни» не
означає автоматичного зняття пільг з України відповідно до Загальної системи преференцій та накладання санкцій на українські товари.
Ми сподіваємося, що Уряд США розпочне ретельне розслідування,
уважно дослідить реальні кроки Уряду України, спрямовані на забезпечення ефективного захисту прав інтелектуальної власності, та
лише за результатами діяльності причетних до вирішення окреслених
питань державних органів України через певний час прийме відповідне рішення.
Важливо, що Державна служба інтелектуальної власності України
(Державна служба) спільно з Міністерством внутрішніх справ України, Генеральною прокуратурою України, Службою безпеки України,
Міністерством доходів і зборів України на постійній основі докладають максимум зусиль для виконання Плану дій щодо вдосконалення
механізмів захисту прав інтелектуальної власності, розробленого
Україною з урахуванням рекомендацій Уряду США.
Безперечно, що на сьогодні актуальним напрямом роботи залишається діяльність з протидії нелегальному розповсюдженню об’єктів
права інтелектуальної власності (ІВ) на матеріальних носіях. З
початку 2013 року відкрито 316 кримінальних проваджень за фактами
вчинення кримінальних правопорушень, пов’язаних з недотриманням
прав інтелектуальної власності: 104 кримінальні провадження за фактами порушення авторського та суміжних прав, 131 – за фактами незаконного обігу дисків для лазерних систем зчитування, 75 – за фактами
незаконного використання знаків для товарів і послуг та 6 – за фактами порушення прав на об’єкти промислової власності. У 22 кримінальних провадженнях досудове розслідування завершено, у 19 з них
складено й направлено до суду обвинувальний акт. Виявлено 85 адміністративних правопорушень, пов’язаних з недотриманням прав інтелектуальної власності та незаконним розповсюдженням компакт–дисків. У правопорушників вилучено понад 30 тис. примірників аудіовізуальної продукції на загальну суму понад 880 тис. грн і фальсифікованої продукції з незаконним використанням товарних знаків на
загальну суму близько 1,4 млн грн. Припинено діяльність п’яти під84
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пільних цехів з виробництва фальсифікованої продукції з незаконним
використанням знаків для товарів і послуг.
Також з метою недопущення функціонування в нашій державі
технічних площадок піратських Інтернет–сайтів Міністерством внутрішніх справ України у 2012 році спільно з правоохоронними органами Мексики вжиті заходи щодо недопущення функціонування на
території України сайтів www.demonoid.com та www.demonoid.me, які
входять до переліку найбільших піратських сайтів світу. Інтернет–
провайдером на запит МВС в односторонньому порядку припинено
хостинг вищеназваних сайтів у нашій країні. А 18 квітня 2013 року
було припинено дію ресурсу www.my–hit.ru.
У свою чергу державні інспектори з питань інтелектуальної власності протягом I кварталу 2013 року здійснили 177 перевірок суб’єктів
господарювання, які у своїй діяльності використовують об’єкти права
інтелектуальної власності. Серед таких суб’єктів розповсюджувачі
дисків для лазерних систем зчитування, комп’ютерні клуби, заклади
громадського харчування тощо. За результатами проведених перевірок було складено та направлено до суду 79 протоколів про адміністративні правопорушення. У правопорушників вилучено більш ніж
42 тис. примірників піратської продукції на загальну суму близько
956 тис. грн.
Не менш важливим є напрям роботи, пов’язаний з легалізацію
програмного забезпечення в державному та приватному секторі.
6 грудня 2012 року прийнято Закон України «Про Державний
бюджет України на 2013 рік», яким передбачені видатки на заходи
з легалізації комп’ютерних програм, що використовуються в органах виконавчої влади, на суму 100 млн грн. На цей час тривають
заходи щодо вдосконалення порядку фінансування заходів з легалізації комп’ютерних програм в органах виконавчої влади за рахунок
відповідних коштів, врахованих у Державному бюджеті України на
2013 рік. Крім того, Державною службою разом з Прокуратурою планується провести моніторинг використання програмного забезпечення в державному секторі. Таким чином, у цьому році активна позиція держави спрямована на системну легалізацію програмного забезпечення в органах виконавчої влади.
Також на покращення охорони та захисту прав інтелектуальної власності в Україні спрямована розпочата Державною службою
просвітницька та роз’яснювальна робота для широкого кола громадськості.
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Інформаційна довідка.
«Спеціальна доповідь 301» є складовою частиною торговельного
права Сполучених Штатів Америки та вимагає від Офісу торговельного представника США визначати країни, які не надають достатнього захисту правам інтелектуальної власності чи унеможливлюють
чесний та рівноправний допуск на свій ринок суб’єктам права інтелектуальної власності із США. Країни, які допускають найбільш кричущі
порушення в законодавчих актах чи політичній практиці, призводячи
цим до значних негативних наслідків (наявних чи потенційних) для
відповідної продукції США, а також країни, не схильні до проведення
переговорів на засадах довіри для вирішення вищеокреслених проблем, повинні визначатися в якості «Пріоритетних іноземних країн».
Крім того, залежно від ефективності боротьби з правопорушеннями у
сфері інтелектуальної власності країни розміщуються Урядом США в
зазначеному списку ще у двох категоріях: «Перелік країн пріоритетного спостереження» (Priority Watch List) та «Перелік країн, які потребують спостереження» (Watch List).
Україна була внесена до списку «Special 301» у березні 2001 року й
одразу отримала статус «Пріоритетної іноземної країни».
У червні 2001 року Уряд США прийняв рішення щодо зняття
пільг з України відповідно до Генералізованої системи преференцій, а 23 січня 2002 року у зв’язку з невиконанням положень Українсько–американської спільної програми дій по боротьбі з нелегальним
виробництвом оптичних носіїв інформації Уряд США наклав санкції
на товари, що імпортуються з України.
Протягом кількох років Україні вдалося привести своє законодавство у сфері інтелектуальної власності в повну відповідність до європейського законодавства та міжнародних угод, які діють у цій галузі,
а також запровадити дієві механізми реалізації відповідного законодавства.
Як результат цієї кропіткої, важкої і, що найважливіше, результативної роботи, 31 серпня 2005 року Уряд США прийняв рішення про
зняття торговельних санкцій з України, а Офіс торговельного представника США в січні 2006 року розпочав позачерговий огляд ситуації, яка склалася навколо захисту прав інтелектуальної власності в
Україні в рамках списку «Special 301», з метою можливої зміни статусу України як «Пріоритетної іноземної країни» та відновлення переваг для нашої держави в рамках Генералізованої системи преференцій.
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23 січня 2006 року Торговельний представник США Роб Портман
виступив із заявою, що Сполучені Штати Америки, визнаючи зусилля
Уряду України щодо вдосконалення системи охорони та захисту прав
інтелектуальної власності, прийняли рішення відновити переваги України в рамках Генералізованої системи преференцій, а також змінили статус України з «Пріоритетної іноземної країни», включивши її до «Переліку країн пріоритетного спостереження» в рамках списку «Special 301».
Відновлення переваг України в рамках Генералізованої системи
преференцій дозволило експортувати до США на безмитній основі
велику кількість українських товарів (понад 3 000 найменувань), що
мало позитивний вплив на стан і розвиток економіки України.
А вже у 2008 році Уряд США, враховуючи суттєвий прогрес нашої
країні у сфері боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності, а
також внесення ефективних змін до законодавства України з питань інтелектуальної власності, прийняв рішення перенести Україну з «Переліку
країн пріоритетного спостереження» до «Переліку країн, які потребують
спостереження», до якого, до речі, входили такі країни, як Канада, Греція,
Італія, Іспанія, Норвегія, Польща тощо. Усе це свідчить про те, що Уряд
України, незважаючи на складнощі, досяг значних успіхів у боротьбі з
порушеннями прав інтелектуальної власності. Протягом трьох років статус України в рамках списку «Special 301» залишався незмінним.
У 2012 році Торговельний представник США змінив статус України в рамках списку «Special 301», перемістивши її до «Переліку країн
пріоритетного спостереження» й закликаючи Уряд України активізувати боротьбу з проблемними явищами, які все ще мають місце у
сфері інтелектуальної власності.
У лютому 2013 року Міжнародний альянс інтелектуальної власності
звернувся до Офісу торговельного представника США з рекомендацією
вилучити Україну з «Переліку країн пріоритетного спостереження» та
надати їй статус «Пріоритетної іноземної країни». Крім того, Альянс
запропонував Уряду США переглянути статус України в рамках Генералізованої системи преференцій (Офіційний веб–портал Державної
служби інтелектуальної власності України (http://sips.gov.ua/ua/news.
html?_m=publications&_t=rec&id=2212&fp=11). – 2013. – 01.05).
***
Коментар Віце–прем’єр–міністра Костянтина Грищенка у
зв’язку з рішенням Офісу торговельного представника з питань
захисту прав інтелектуальної власності в Україні:
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– Дієвий захист прав інтелектуальної власності в Україні стає
дедалі важливішим чинником забезпечення сприятливих умов для
розбудови в країні інноваційної економіки та розвитку вітчизняної
галузі інформаційних технологій. Дане питання перебуває під особистим контролем Президента України Віктора Януковича, який всіляко підтримує збільшення частки високотехнологічних виробництв
у загальній структурі національної економіки.
За цих умов в Україні із жалем сприйняли рішення Офісу торговельного представника США визначити нашу країну в якості одного
з основних порушників прав інтелектуальної власності у світі в рамках так званого «Списку 301». Такий статус не відображає реального
стану справ у цій сфері та не враховує зусилля української влади,
спрямовані на вдосконалення законодавчої бази та практики правозастосування в питаннях інтелектуальної власності.
Лише з початку цього року в питаннях захисту прав інтелектуальної власності були досягнуті наступні результати:
Урядом безпосередньо розпочато легалізацію програмного забезпечення, встановленого на комп’ютерах в органах виконавчої влади
(на ці цілі у цьогорічному державному бюджеті виділено 100 млн
грн.). Окремим розпорядженням Генерального прокурора України
встановлено прокурорський нагляд за дотриманням прав інтелектуальної власності у міністерствах та відомствах.
Правоохоронними органами спільно з Державною службою інтелектуальної власності з початку року конфісковано у 5 разів більше
контрафактних оптичних носіїв неліцензійних відео–, аудіоматеріалів та програмного забезпечення, ніж за весь попередній рік.
У квітні закрито два великих Інтернет–ресурси, що використовувалися для поширення неліцензійного відео– та аудіо–контенту.
Ведеться робота з депутатським корпусом щодо прискорення
ухвалення двох законопроектів (обидва вже пройшли перше читання),
які посилюють відповідальність за порушення авторських прав, у
тому числі і в мережі Інтернет.
Істотно посилена інформаційно–роз’яснювальна робота, особливо, серед молодого покоління з метою формування поваги до
інституту прав інтелектуальної власності та не толерантного ставлення до Інтернет–піратства.
Не викликає заперечень, що у напрямі посилення захисту прав
інтелектуальної власності в Україні ще необхідно достатньо багато
зробити. І в цій справі ми розраховуємо на підтримку наших амери88
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канських та інших іноземних партнерів. Сьогоднішнє рішення Офісу
торговельного представника США не сприяє такій співпраці. Попри це
український Уряд продовжить вживати енергійних кроків із зміцнення
поваги до прав інтелектуальної власності у нашій державі та буде домагатися, щоб вже за 6 місяців, як це передбачено американським законодавством, статус України в рамках «Списку 301» було переглянуто.
Ми залишаємося на позиції необхідності забезпечення ефективного захисту прав інтелектуальної власності в Україні, чого вимагають як наші міжнародні зобов’язання, так і усвідомлення позитивного впливу таких заходів на побудову конкурентоздатної інноваційної економіки. Відповідну роботу український Уряд продовжить у тісній взаємодії з усіма заінтересованими установами, організаціями
та компаніями–правовласниками як всередині країни, так і за кордоном (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=246313256&cat_id=244276429). – 2013. – 02.05).

ЗАХИСТ ІНВЕСТИЦІЙ
Захист прав власника та інвестора – це державне завдання.
Є дуже важливим, що Кабінет Міністрів України поновив діяльність Міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств. Захист прав
власника, інвестора – це найактуальніша проблема ділової спільноти,
яка напряму впливає на інвестиційну активність. Тому ініціатива держави щодо посилення антирейдерської діяльності, зміцнення корпоративної безпеки бізнесу має велике значення. Такої думки народний
депутат України, президент УСПП Анатолій Кінах.
«За перший квартал цього року в Україну надійшло інвестицій на
13 % менше, ніж за аналогічний період минулого року. Це не варто
пояснювати лише економічним спадом в світі, на ситуацію впливає
низький рівень корпоративної безпеки в країні. Для інвестора є принциповим, що держава, в якій він має намір працювати, створить йому
умови рівноправної й чесної конкуренції, надасть справедливий правовий захист, убезпечить його у випадку рейдерської атаки», – наголосив А.Кінах.
На його думку, важливим є підвищення статусу Міжвідомчої
комісії, залучення до її роботи перших осіб міністерств та відомств,
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готовність фахівців, не гаючи часу, приступити до розробки національної програми боротьби з рейдерством. Принциповою є й підготовка змін до чинного законодавства, яка має відбутися у співпраці з
громадськими структурами корпоративної безпеки бізнесу.
Анатолій Кінах нагадав, що при Українському союзі промисловців і підприємців створена експертна рада з питань корпоративної безпеки, до якої входять представники РНБОУ, Генеральної прокуратури, СБУ, Міністерства внутрішніх справ, Національно–правової академії, експерти тощо. Її діяльність спрямована на захист прав
та інтересів власника та інвестора, в тому числі від втручання в його
роботу чисельних перевіряючих. Завдяки тісній взаємодії ради з правоохоронними органами, громадськими організаціями бізнесу УСПП
вдається запобігати незаконним діям несумлінних партнерів, рейдерським атакам, штучному доведенню до банкрутства, попереджати
майнові конфлікти.
«Однак боротьба за власника та інвестора, захист його прав та
можливостей спокійно та ефективно працювати, створювати національний продукт, робочі місця, наповнювати бюджет – це є складне
і комплексне завдання, в основі вирішення якого повинні бути державний підхід та політична воля. Лише тоді державі разом з громадськістю вдасться посилити корпоративну безпеку», – переконаний
президент УСПП.
За його словами, експертна рада з питань корпоративної безпеки
при УСПП готова активно співпрацювати з Міжвідомчою комісією з
питань захисту прав інвесторів (Сайт Українського союзу промисловців та підприємців (http://www.uspp.org.ua/news/3515.zakhist–prav–
vlasnika–ta–investora–ce–derzhavne–zavdannya.htm). – 2013. – 29.05).
***
Ділові кола України і Литви намітили ряд інвестиційних проектів.
Українсько–литовська та Литовсько–українська ділові ради намітили ряд проектів, які будуть реалізовані підприємцями України та
Литви у найближчій перспективі. Про це за результатами засідання
Литовсько–української ділової ради, яке пройшло у Вільнюсі, повідомив голова Українсько–литовської ділової ради, перший віце–президент УСПП Сергій Прохоров.
Обидві Ради визначили найважливішим завданням усунення
будь–яких бюрократичних перешкод на шляху розвитку торго90
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вельно–економічних та інвестиційних відносин між діловими колами
України та Литви.
«Підприємці двох країн зосередилися на кількох конкретних проектах з перспективних напрямків економічного розвитку. У наших
планах – відкриття спільного українсько–литовського підприємства,
яке буде займатися будівництвом малих очисних споруд, в основі
роботи яких європейський досвід, енергозберігаючі технології та
раціональне використання води. Для українських міст це вкрай актуальне питання», – повідомив С.Прохоров.
Цим займатиметься новостворений департамент УСПП з втілення екологічних проектів, допомагатиме українським фахівцям литовська компанія «Трайдяніс», лідер ринку своєї країни з
виробництва очисних споруд для будинків та селищ, таких об’єктів
як автомийки, автозаправки тощо із застосуванням біологічного
очищення.
Ще один проект, яким опікуватимуться Ділові ради, стосується
переробки відходів птахоферм та виготовлення висококласних мінеральних добрив. Ним займеться литовський сільськогоспорадський
кооператив «Agroaves group», який бере за основу розробки українських вчених з Інституту землеробства НАНУ. Також литовські компанії «Global Innoline», «Enwicore», «Lvea», «Startvilnius» висловили
готовність адаптувати до наших умов та впроваджувати на території України енергозберігаючі проекти, об’єкти альтернативної енергетики – вітряні генератори, сонячні, біоустановки. Координувати таку
діяльність будуть фахівці Ділових рад.
В той же час у Вільнюсі відбулося засідання Міжурядової литовсько–української комісії з питань торговельно–економічного та науково–технічного співробітництва, яке заслухало та підтримало
інформацію про започатковані проекти. «Усі наші ініціативи увійшли
в документи Міжурядової литовсько–української комісії, і це є запорукою державної підтримки підприємницьких проектів з боку урядів
двох країн», – відзначив С. Прохоров.
Напередодні Вільнюського саміту Східного партнерства, у жовтні 2013–го, українські та литовські ділові кола домовилися провести в Києві масштабний бізнес–форум, на якому обговорюватимуться практичні питання двосторонньої співпраці (Сайт Українського союзу промисловців та підприємців (http://www.uspp.org.ua/
news/3474.–dilovi–kola–ukraini–i–litvi–namitili–ryad–investiciynikh–
proektiv.htm). – 2013. – 15.05).
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РЕЙДЕРСТВО В УКРАЇНІ
Правительство приняло решение о восстановлении работы межведомственной комиссии по защите прав инвесторов и противодействию незаконному поглощению и захвату предприятий. Возглавит
работу комиссии первый вице–премьер–министр Сергей Арбузов. Об
этом сообщает правительственная пресс–служба, ссылаясь на соответствующее постановление Кабинета Министров.
«Данным документом осуществлено переформатирование
состава комиссии. Возглавил ее первый вице–премьер–министр Сергей Арбузов. Кроме того, значительно повышен общий статус комиссии. Теперь к ее управлению привлечены первые лица министерств
и ведомств, а не их заместители, как это было ранее. Указанные действия будут способствовать более оперативной и эффективной деятельности этого органа», – говорится в сообщении пресс–службы
Кабинета Министров.
Первый вице–премьер Сергей Арбузов пообещал активизировать работу по защите прав инвесторов и борьбе с рейдерством, а
также поручил в кратчайшие сроки разработать программу борьбы с
незаконными поглощениями и захватами предприятий.
«Принятие документа, который обобщит законодательные
нормы и практику борьбы с этим явлением, поможет в кратчайшие
сроки не только выявлять и обезвреживать рейдерские проявления, но и будет содействовать возврату захваченных ранее объектов
настоящим собственникам. Особое внимание в документе будет
уделено вопросу защиты от незаконных посягательств на собственность и права инвесторов», – заявил Сергей Арбузов. Для осуществления более эффективной работы комиссии и обеспечения надлежащего общественного контроля к реализации программы, которую разработает комиссия, будут привлечены объединения предпринимателей (Версии.com (http://www.versii.com.ua/news/279664/).
– 2013. – 28.05).
Список літератури з фондів НБУВ
1. Рейдерство в Украине. Как защитить предприятие [Текст] / сост.
И. Зайцев, В. Кульпинов. – К. : Тандем, 2008. – 160 с.: фот.
ВА692766
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Рейдерство в России. Особенности национального захвата [Текст]
/ С. Н. Анисимов. – СПб. : Невский проспект ; СПб. : Вектор, 2007. –
217 с. – (Know how. Российский опыт).
ВА693384
3. Лазуренко Владимир Иванович. Корпоративные конфликты.
Рейдерство [Текст] / В. И. Лазуренко, Ю. В. Лазуренко ; Консалтинговая компания «Campio Group». – Донецк : Донбасс, 2011. – 586 с. :
табл., рис. – Бібліогр.: с. 347–352.
ВС52506
4. Рейдерство в Україні. Правові та організаційні аспекти [Текст] :
матеріали міжвід. круглого столу, м. Київ, 7 черв. 2012 р. / Нац. акад.
служби безпеки України, Каф. цивіл.–прав. дисциплін. – К. : Наук.–
вид. центр НА СБ України, 2012. – 131 с. – Бібліогр. в кінці ст.
ВА757995
5. Рейдерство: витоки, процедури, способи запобігання [Текст] :
[монографія] / О. А. Бурбело [та ін.] ; Луган. держ. ун–т внутр. справ
ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012.
– 181, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 172–[182].
ВА761758
6. Кушерець Дарина Василівна. Рейдерство: переділ і захоплення
власності (аналіз і протидія) [Текст] : монографія / Дарина Кушерець.
– К. : Альтерпрес, 2010. – 181 с. : іл. – Бібліогр.: с. 176–181.
ВА763714

ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
Верховна Рада України 14 травня 2013 року ухвалила Закон «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи захисту персональних даних». Відповідний законопроект було зареєстровано за № 2836.
Законодавчим актом внесено зміни до Кодексу України про
адміністративні правопорушення, Закону України «Про захист
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персональних даних» та Закону України «Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у
зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних» з метою
визначення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
уповноваженим органом у сфері захисту персональних даних.
У разі підписання Президентом України цей Закон набере чинності, як зазначено у його Прикінцевих та перехідних положеннях, з
1 січня 2014 року. Відповідно, до настання зазначеного терміну, спеціально уповноваженим державним органом у сфері захисту персональних даних є Державна служба України з питань захисту персональних
даних (ДСЗПД України).
Закон України «Про захист персональних даних» в редакції від
20.11.2012 р. залишається чинним. ДСЗПД України буде продовжувати виконувати завдання з реалізації державної політики у сфері
захисту персональних даних відповідно до статті 23 Закону України
«Про захист персональних даних», зокрема щодо:
– реєстрації баз персональних даних;
– здійснення повноважень щодо контролю за додержанням вимог
законодавства про захист персональних даних шляхом проведення
виїзних та безвиїзних перевірок володільців (розпорядників) персональних даних;
– розгляду звернень та скарг фізичних та юридичних осіб тощо
до передачі функцій (Державна служба України з питань захисту
персональних даних (http://zpd.gov.ua/dszpd/uk/publish/article/56523).
– 2013. – 15.05).
***
В прошлом году экспорт услуг сферы отечественных
информационных технологий составил около 800 млн долларов.
Об этом сказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам информатизации и информационных технологий В. Омельченко,
передает «Finance.ua».
В. Омельченко отметил, что сейчас отрасль информационных технологий является весьма перспективной для развития. Подтверждением этому является прошлогодние данные по украинскому экспорту.
«Экспорт компьютерных услуг увеличился практически на
50 % и составил около 800 млн долларов, и здесь отмечено положительное сальдо, т. е. превышение экспорта над импортом на сумму
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497,7 грн. Продажа товаров через интернет за год увеличилась более
чем в 2 раза», – сказал В. Омельченко.
Кроме этого, сейчас в ВР зарегистрирован законопроект,
направленный на развитие и стимулирование ИТ–отрасли. По словам В. Омельченко, налоговые стимулы, предусмотренные законопроектом № 2063, позволят вывести из «тени» украинские ИТ–компании.
«Изменения в Налоговый кодекс, которые мы предлагаем в законопроекте, позволят создать привлекательный бизнес–климат в сфере
ИТ и высоких технологий. И тогда украинские разработки и стартапы
станут интересными как для внутренних инвесторов, так и для
иностранных компаний», – убежден парламентарий.
Напомним, как ранее сообщалось, В. Семиноженко на «IT–Summit
2013. Встреча лидеров программной индустрии» заявил о стабильном
росте ИТ–отрасли Украины. «ИТ–бизнес уже несколько лет демонстрирует стабильный рост, а объемы поступлений от экспорта услуг
outsoursing в Украине уже могут быть сравнены с выручкой крупных
металлургических предприятий», – подчеркнул В. Семиноженко
(InternetUA (http://internetua.com/vr–vozlagaet–bolshie–nadejdi–na–
eksport–ukrainskih–it–uslug). – 2013. – 26.04).
***
Эксперты Ponemon Institute провели исследование по заказу Nok
Nok Labs по поводу того, как пользователи относятся к биометрическим системам аутентификации. Оказалось, что большинство
респондентов отдают предпочтение именно ей. Дело в том, что многие разочарованы паролями, из–за сбоев при проверке подлинности
на web–сайтах.
Опрошенные заявили, что они часто забывают учетные данные
и ответы на секретные вопросы. Около 60 % пользователей предпочли бы использовать одинаковые многоцелевые учетные данные для
онлайн–ресурсов.
Эксперты проводили опрос среди 1900 пользователей, возрастом
от 18 до 65 лет, которые проживают в США, Великобритании и Германии. Все эти люди проводят не менее 10 часов в интернете в неделю
и пользуются сайтами электронной торговли, социальными сетями и
блогами.
Почти 70 % участников опроса отметили, что за последние два
года они забыли хотя бы один свой пароль. 61 % респондентов не
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смогли получить доступ к своему онлайн–счету из-за сбоев в работе
систем аутентификации.
«В целом люди хотят иметь многоцелевые учетные данные,
которые будут использоваться для всех учетных записей, потому что
это более удобно», – отмечают авторы исследования. Такое решение
устроит 63 % пользователей.
Что касается биометрической аутентификации, то 70 % респондентов из США считают такой переход нужным. Одна третья
опрошенных из Америки и Великобритании выступают против биометрики. Однако большинство пользователей считают, что биометрические системы аутентификации следует использовать в банках,
кредитных организациях и госструктурах. Переход на новую систему также следует осуществить провайдерам, которые работают с
электронной почтой.
Большинство пользователей отдают предпочтение технологии
распознавания голоса. Далее следует сканирование лица и отпечатков
пальцев (InternetUA (http://internetua.com/polzovateli–vistupauat–za–
biometricseskuua–autentifikaciua). – 2013. – 23.04).
***
Треть компаний разрывает отношения с партнерами, допустившими утечку.
Как выяснили аналитики агентства Economist Intelligence Unit
(EIU), утечка конфиденциальной информации может не только нанести крупный финансовый ущерб той или иной компании, но и стать
причиной разрушения ее бизнеса.
Так, более чем 32 % респондентов согласились с этим утверждением и подтвердили, что в случае подобного инцидента на стороне партнерской организации, они прекратили бы заниматься
совместными проектами.
В ответ на вопрос становились ли их компании жертвами утечек, в том числе на стороне партнера, в течение последних двух лет,
23 % респондентов ответили утвердительно. Описывая свою реакцию
на инцидент, 38 % ответили, что отношения в виновной компанией
были разорваны «по причине утечки важной информации».
«Клиенты также очень чувствительны к подобным инцидентам, – поясняют исследователи. – Цепной эффект от такого происшествия может распространиться очень широко. Так, 46 % опрошенных
потребителей, становившихся жертвами утечек, рекомендовали своим
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знакомым избегать предоставления своих данных компании, которая
их подвела» (InternetUA (http://internetua.com/kraja–konfidencialnih–
dannih–mojet–razrushit–biznes). – 2013. – 23.04).
***
По итогам 2012 года ситуация с интернет–безопасностью
в Украине несколько улучшилась. Однако кибератаки стали более
направленными, о чем косвенно свидетельствует рост вредоносной
активности в отдельных направлениях и общемировые тренды. Об
этом говорится в ежегодном отчете Symantec об угрозах интернета
(Internet Security Threat Report, Volume 18).
В 2012 году самая значительная положительная динамика в безопасности украинского сегмента интернета наблюдалась за счет падения уровня спама. Если в прошлом году Украина была по этому показателю на седьмом месте в мире, то в этом оказалась на 27 месте, откатившись на 20 позиций назад.
К этому привело, в первую очередь, закрытие командных центров
крупных спам–ботнетов, осуществлявших деятельность на территории России и стран СНГ. Однако и по другим показателям наблюдался
некоторый спад, говорят аналитики.
Несмотря на положительную динамику в целом, Украина заняла
девятое место в рейтинге европейских стран по количеству IP–адресов, с которых осуществляются сетевые атаки.
«Сетевые атаки часто используются для осуществления
направленных атак на предприятия. В 2012 году в общемировом
масштабе количество направленных атак возросло на 42 %, – говорит А. Дудников, менеджер направления информационной безопасности Symantec в России и СНГ. – Ожидать нападения следует, прежде всего, небольшим компаниям, так как количество атак на этот
сегмент выросло втрое по сравнению с предыдущим годом, и по
нашим оценкам данная тенденция сохранится вследствие их сравнительно невысокого уровня защиты. Если на крупных предприятиях
в большинстве случаев используются комплексные системы информационной безопасности и есть значительный штат профильных специалистов, то малый бизнес зачастую ограничивается лишь несистемно используемыми антивирусными продуктами, чего в ряде случаев оказывается недостаточно».
Напомним, в среднем на 2,5 из десяти компьютеров антивирус не
обновляется, что в 5,5 раз повышает риск заражения вредоносными
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программами. Во втором полугодии 2012 года наиболее
распространенными инструментами киберпреступников стали вредные
почтовые вложения и подделка кодов активации программного обеспечения. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в 14 выпуске Microsoft Security Intelligence Report (SIRv14), основанного на анализе более 1 млрд компьютеров по всему миру (Ирта–fax
(http://irtafax.com.ua/news/2013/04/2013–04–23–37.html)).
***
Российская компания Zecurion Analytics, занимающаяся разработкой DLP–систем защиты от утечек информации из организаций, совместно с исследовательским центром портала Superjob.ru
провели исследования защищённости конфиденциальной информации в корпоративной среде – «Офисная небезопасность 2013:
почему работники безнаказанно сливают информацию». Участниками исследования стали несколько тысяч респондентов.
Согласно исследованию, 53 % офисных сотрудников подписывают
соглашение о неразглашении, что не мешает им безнаказанно нарушать его и передавать корпоративные данные за пределы внутренней
сети. 99 % инцидентов с утечками данных, сходят сотрудникам с рук.
Эксперты отметили, что, зачастую, нарушения происходят случайно, однако этот факт не смягчает последствия утечки информации
для бизнеса компании и не гарантирует того, что конфиденциальная
информация не попадёт к конкурентам или преступникам.
Чаще всего для «сливания» информации сотрудники компаний
используют флеш–накопители (49 %) и электронную почту (43 %).
По словам руководителя Аналитического центра компании Zecurion
В. Ульянова, хищение информации остается безнаказанным по ряду
причин. Во–первых, компании стремятся скрыть сам факт утечки и
боятся, что сотрудник может навредить им чем–то еще. А во–вторых,
службы безопасности не располагают доказательствами вины по причине отсутствия специализированных DLP–систем для контроля
информационных потоков.
«Наиболее ценными категориями информации в корпоративной среде, по мнению офисных работников, являются персональные
данные сотрудников и клиентов (в сумме 28 %), а также информация
о сделках и договорах (16 %)» – говорится в отчете Zecurion Analytics.
Исследователи отметили, что только 10 % топ–менеджеров
и владельцев компаний заявили, что их организациям не нужны
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специалисты по информационной безопасности, но в реальности
лишь немногие из них выделяют достаточно средств для создания
отделов информационной безопасности (InternetUA (http://internetua.
com/sotrudnikam–kompanii–shodyat–s–ruk–pocsti–vse–incidenti–s–
utecskami–dannih). – 2013. – 27.04).

ОЦІНКИ, ПРОГНОЗИ, ПРОПОЗИЦІЇ
Международный валютный фонд считает, что Украине следует повременить со снижением налогов, чтобы улучшить ситуацию с доходами бюджета (Контракты. Ua (http://kontrakty.ua/
article/62167).
Соответствующие рекомендации содержатся в отчете специалистов фонда по бюджетным вопросам.
Запланированное снижение налога на прибыль с 19 % до 16 %
в 2014 году уменьшит сумму доходов государтсва на 7–8 млрд грн.
Потери от снижения НДС с 20 % до 17 % в 2014 году могут оказаться
еще более значительными – 20 млрд грн.
В условиях финансовых проблем, с которыми сталкивается Украина, идти на такие потери неразумно, считают в фонде.
Еще одной рекомендацией от МВФ является отмена порога для
уплаты социального взноса. На сегодня он не взимается с сумм,
превышающих 17 минимальных зарплат (сейчас – 19,5 тыс. грн). МВФ
считает, что объем заработной платы выше граничного уровня составляет 20 млрд грн. и отмена порога обеспечит дополнительные 8 млрд
грн в бюджет (Контракты. Ua (http://kontrakty.ua/article/62167). –
2013. – 15.05).
***
Перший віце–прем’єр Сергій Арбузов вважає, що ЄС підтримає проведення реформ як технічно, так і додатковим
фінансуванням.
Про це він заявив під час зустрічі в Брюсселі з Оллі Реном, віце–
президентом Єврокомісії, членом Єврокомісії з економічних і фінансових питань.
Він також зазначив, що Україна здійснює реформи у сфері поліпшення бізнес–клімату, продовжує плідну співпрацю з МВФ, що є важливим для підтримки стабільної макроекономічної ситуації.
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«Серед ключових економічних пріоритетів фінансово–економічного порядку денного Україна–ЄС – підготовка до імплементації
поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі, продовження реформ
у сфері управління бюджетними фінансами, удосконалення законодавства у сфері держзакупівель, покращення бізнес–клімату в Україні», – сказав перший віце–прем’єр.
Арбузов висловив сподівання, що ЄС підтримає проведення
реформ як технічно, так і додатковим фінансуванням.
«Виділення Євросоюзом 610 млн євро має стати вагомим внеском
у підтримку стабільності української фінансово–економічної системи», – заявив Арбузов (Українська правда (http://www.epravda.com.
ua/news/2013/04/29/373473/). – 2013. – 29.04).
***
Начальник ГУМВД Украины в Луганской области генерал–лейтенант милиции Евгений Польской:
– Для того, чтобы создать нормальные условия для развития малого
бизнеса, а также уберечь от хищений государственные средства,
выделенные на эти цели, 12 марта текущего года министром внутренних дел Виталием Захарченко был подписан соответствующий приказ.
Этот документ нацеливает органы внутренних дел на принятие мер по
выявлению фактов преступной деятельности должностными лицами.
В настоящее время милиция взяла под полный контроль все
процессы, связанные с развитием малого бизнеса на Луганщине.
Как осуществляется реализация программ финансовой поддержки
со стороны государства обозначенными субъектами хозяйственной деятельности? Как новоиспеченные предприниматели, получившие финансы из бюджета, на самом деле воплощают в жизнь
инновационные проекты? Как идет ход привлечения на эти цели международной технической помощи? Вот тот перечень вопросов, ответы
на которые должна будет дать именно милиция.
Не менее важный и ответственный участок оперативно–служебной деятельности органов внутренних дел Луганщины – это обеспечение нормального развития предпринимательства и целевого использования кредитов иностранных банков, выделенных на решение данной проблемы.
Не скрою, обозначенные задачи очень сложные и опыта работы в
этом направлении, в особенности на местах, еще недостаточно. Именно
поэтому сотрудниками областного управления было подготовлено и
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направлено в городские и районные органы внутренних дел поручение
«О дополнительных мерах по повышению эффективности раскрытия
фактов злоупотреблений в рамках Национальной программы содействия развитию малого предпринимательства в Украине». На сегодняшний день уже есть результат.
В частности, открыто уголовное производство по статье 210 УК
в отношении руководителей одной из фирм. По данным, которыми
следствие располагает на сегодняшний день, эти махинаторы умудрились обналичить и присвоить почти миллион бюджетных средств,
выделенных им на развитие производства и создание новых рабочих
мест. Работа в данном направлении продолжается, и мы будем информировать общественность и население Луганской области о ее результатах (МГ media (http://mgm.com.ua/news/general–leytenant–polskoy–
miliciya–pomozhet–razvitiyu–malogo–biznesa). – 2013. – 15.05).
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