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Конотопська ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області просить розмістити інформацію для 

оприлюднення на  Вашому вебсайті: 

 

Працівників ДФС навчали контролю за переміщенням стратегічних товарів 

Представники Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення 

ДФС взяли участь у навчальному курсі «Контроль за переміщенням стратегічних товарів» 

(STCE), який було проведено Всесвітньою митною організацією за підтримки Фонду співпраці 

Митної служби Німеччини та Програми з експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS) в 

м. Одеса. 

Фахівці ДФС вивчали міжнародні практики щодо виявлення та ідентифікації товарів 

військового призначення та подвійного використання. Учасники семінару ознайомилися з 

програмою Всесвітньої митної організації з питань безпеки STCE та міжнародними режимами 

торгівлі стратегічними товарами. Крім того, розглядалися елементи національної системи 

контролю за міжнародними передачами (торгівлею) стратегічних товарів та роль митниці, 

особливості ідентифікації таких товарів. 

Під час занять проводилися практичні тренінги щодо готовності посадових осіб митниць 

діяти згідно з чинним законодавством та міжнародними зобов’язаннями України у випадках 

переміщення товарів військового призначення та подвійного використання. 
 

Діє новий Державний реєстр РРО 

 Державна фіскальна служба України наказом  від 28.09.2016 N 813  затвердила 

  Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій. Новий Державний реєстр містить 

перелік РРО, дозволених до первинної реєстрації, а також первинна реєстрація яких заборонена. 

 Конотопська ОДПІ нагадує, що на території України дозволяється реалізовувати та 

застосовувати лише ті реєстратори розрахункових операцій вітчизняного та іноземного 

виробництва, які включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій та 

конструкція і програмне забезпечення яких відповідає конструкторсько-технологічній та 

програмній документації виробника. 
  

ДФС Сумщини протидіє корупції 

За словами Сергія Щербиніна, начальника управління внутрішньої безпеки Головного 

управління ДФС у Сумській області, у 2016 році за матеріалами управління внутрішньої 

безпеки, прокуратурою Сумської області внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань 52 

кримінальних провадження, вчинених працівниками податкових та митних органів. У  2016 році 

за результатами оперативного супроводження кримінальних проваджень було оголошено 12 

підозр про вчинення злочинів, 3 кримінальні провадження направлені до суду для судового 

розгляду. 

Працівниками управління для з'ясування причин і обставин вчинення фахівцями фіскальної 

служби області правопорушень у сфері службової діяльності протягом 9 місяців 2016 року 

здійснено 102 службових перевірки. За результатами службових розслідувань та перевірок у 46 

випадках інформація про порушення діючого законодавства з боку посадових осіб податкових та 

митних органів знайшла своє підтвердження, у 27 випадках інформація підтвердилась частково. 

– Для виявлення фактів корупції в фіскальній службі працює антикорупційний сервіс 

«Пульс", на який громадяни мають можливість поскаржитися на дії наших співробітників. Нами 

перевірено 48 звернень від фізичних та юридичних осіб, - говорить Сергій Щербинін. - За 

результатами реагування 22 працівників притягнуто до дисциплінарної відповідальності, в тому 

числі 9 осіб звільнено. 



 

 

Податковою міліцією вилучено фальсифікований алкоголь 

З початку 2016 року підрозділами податкової міліції вилучено з незаконного обігу близько 

двох мільйонів літрів спирту та фальсифікованого алкоголю на суму майже 216 мільйонів 

гривень. Про це заявив перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан. 

За його словами, найчастіше зловмисники підробляють міцні алкогольні напої, зокрема, 

горілку. Облаштовують обладнанням для масового виробництва фальсифікату складські або 

гаражні приміщення, приватні домоволодіння, покинуті фермерські господарства тощо. При 

цьому ніякі технологічні та санітарні норми не дотримуються, а виготовлена «продукція» 

небезпечна для вживання. 

Він також зазначив, що у поточному році в рамках операції «Акциз-2016» була припинена 

робота 112 незаконних виробництв фальсифікованої алкогольної продукції, в той час як у 

минулому - 95. 

«Підпільні виробництва завдають не тільки збиток бюджету, а й, перш за все, шкодять 

здоров'ю споживачів і репутації легальних виробників цієї підакцизної продукції. Саме тому 

робота податкової міліції спрямована на ліквідацію таких цехів, а також на перекриття каналів 

надходження в Україну контрабандного алкоголю», - зазначив Сергій Білан. 

 «Він також підкреслив, що в даний час підрозділи податкової міліції відпрацьовують 

області, куди за оперативною інформацією надійшов фальсифікований алкоголь, який призвів до 

масових отруєнь і смерті людей. В ході проведеної роботи затримано 11 осіб, причетних до 

незаконного виготовлення та розповсюдження фальсифікованих алкогольних напоїв. 

За словами Сергія Білана, під час документування діяльності підпільного цеху з 

виробництва алкогольного фальсифікату в м. Харкові з незаконного обігу вилучено чотири 

тисячі літрів технічного спирту. Перекрито канал постачання метилового спирту для 

незаконного виробництва фальсифікату, вилучено з незаконного обігу 23 тонни технічних рідин 

з вмістом метанолу. 

 

Режим роботи Центру обслуговування платників 

 З метою організації якісного виконання органами ДФС покладених завдань з 

обслуговування платників податків, запобігання виникненню можливих ризиків несвоєчасного і 

неякісного прийняття податкової звітності та надання адміністративних послуг Конотопська 

ОДПІ нагадує, про режим роботи ЦОП у святкові та вихідні дні: 

 - 14 жовтня 2016 року – вихідний день; 

 - 15 жовтня 2016 року – робочий день у режимі чергування (за необхідності із залученням 

спеціалістів відповідних структурних підрозділів) до 13 год. 00 хвилин. 

 

 


