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Результати роботи HR служби за грудень 2020 року
Підтримка інституційної реформи – забезпечення
діяльності ДПС у форматі єдиної юридичної особи
Затверджено Порядки призначення, переведення, покладання виконання
обов’язків та звільнення з посад працівників Номенклатури Голови та
керівника територіального органу ДПС

Розвиток комунікацій

Запровадження проведення робочих нарад в онлайн режимі
з територіальними органами з питань організації роботи по
забезпеченню діяльності ДПС у форматі єдиної юридичної особи

Укомплектованість посад
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 893
«Про деякі питання територіальних органів Державної податкової служби»

ЗАВДАННЯ:
Заповнити 30 відсотків вакансій територіальних
органів ДПС, утворених як відокремлені
структурні підрозділи

ВИКОНАННЯ:
Станом на кінець грудня 2020 року укомплектованість
територіальних органів, утворених як відокремлені
підрозділи ДПС, становить 45% від штатної чисельності
працівників ТО (в тому числі заповнено 31 вакансію
керівників територіальних органів та їх заступників)

З 01.01.2021 ЄДИНА ЮРИДИЧНА ОСОБА
АПАРАТ ДПС + 31 ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ОРГАН ДПС

РЕЗУЛЬТАТ:
Наказ ДПС від 24.12.2020 № 755 «Про початок
забезпечення здійснення територіальними
органами ДПС повноважень та функцій»
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Результати роботи HR служби за грудень 2020 року
Стажування молоді
Розроблено Порядок проведення стажування молоді в
апараті ДПС. Направлено для погодження в Міністерство
фінансів України.

Підписано 7 меморандумів про співпрацю із закладами
вищої освіти.

Професійний розвиток та навчання
113 працівників органів ДПС підвищили
кваліфікацію на базі Української школи
урядування.

163 працівника служб управління персоналом органів ДПС
пройшли тренінг на тему «Внутрішні комунікації:
Що? Як? Коли? Навіщо?».

Відповідно до Тематичного плану проведення внутрішніх навчань у системі професійного навчання без відриву від
роботи проведено лекційні заняття у онлайн форматі за різними актуальними темами:
⎻ «Забезпечення конституційного права на доступ до публічної інформації. Порядок оприлюднення наборів даних у формі
відкритих даних»;
⎻ «Акти ДПС з питань охорони праці, цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях»;
⎻ «Основні вимоги актів законодавства та нормативних документів, що регламентують організацію виконання та здійснення
контролю за виконанням завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України,
Верховної Ради України, Міністерства фінансів України, контрольними дорученнями ДПС, іншою вхідною кореспонденцією
та власними рішеннями»;
⎻ «Цивільний захист, дії у надзвичайних ситуаціях. Управління роботи з профілактики та ліквідації наслідків аварії»;
⎻ «Поняття викривачів корупції. Захист викривачів»;
⎻ «Поняття конфлікту інтересів. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів».

Результати роботи HR служби за грудень 2020 року
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Завдання і ключові показники результативності,
ефективності та якості
Підготовлено та затверджено Головою ДПС доручення «Про визначення завдань, ключових показників на 2021 рік».
Розпочато процес формування завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості на 2021 рік для працівників категорії
«Б» та «В». Підготували та забезпечили структурні підрозділи навчальними матеріалами: Порядок, Методичні рекомендації, презентацію
«Визначення завдань і ключових показників на 2021 рік».
Розроблено і доведено завдання та KPIs на грудень
керівникам головних управлінь, призначених на посади
шляхом укладення контракту на період карантину.

Підготовлено звіти за листопад результатами службової
діяльності посадових осіб ДПС категорії «А».

Підготовлено та затверджено висновки щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців органів Державної
податкової служби України, які займають посади державної служби категорії «Б» і «В» у 2020 році.
Підготовлено та направлено пропозиції Міністерству
фінансів України визначення завдань, ключових показників
результативності, ефективності та якості службової
діяльності посадовим особам ДПС
категорії «А»,
призначених на посади шляхом укладення контракту.

Підготовлено та затверджено Головою ДПС доручення «Про
складання індивідуальних програм на 2021 рік».
Розпочато процес збору індивідуальних програм навчання та
розвитку.

Відповідно до наказу ДПС від 23.11.2020 № 662 «Про створення позаштатної служби захисту інформації в автоматизованій системі класу «3»
«ІТС «Фінанси і Персонал» та затвердження Положення про неї» 26 керівникам та заступникам керівників підрозділів кадрового
забезпечення та розвитку персоналу територіальних органів ДПС, утворених на правах відокремлених підрозділів, надано доступ до
ресурсів автоматизованої системи «Інформаційно-телекомунікаційна система «Фінанси і Персонал».
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