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Укомплектованість посад станом на 31.01.2021 

Відповідно до наказу ДПС від 24.12.2020 № 755 «Про початок забезпечення здійснення територіальними 
органами ДПС повноважень та функцій»  з 01 січня 2021 року розпочато діяльність територіальних 

органів ДПС, утворених як її відокремлені підрозділи згідно з наказом ДПС від 30.09.2020 № 529  
«Про утворення територіальних органів Державної податкової служби» 

25 головних управлінь ДПС  
в областях та місті Києві 

31 ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ОРГАН 

УТВОРЕНО 

Діяльності ДПС у форматі єдиної юридичної особи 

5 міжрегіональних управлінь ДПС по роботі з 
великими платниками податків 

Інформаційно-довідковий 
департамент ДПС 

79% 

21% 

Укомплектовано 

Вакантні посади 
100%  

ШТАТНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ 

Апарат ДПС Територіальні органи ДПС 

84% 

16% 

Укомплектовано 

Вакантні посади 100%  
ШТАТНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ 

Укомплектованість посад 



ДЕРЖАВНА 

ПОДАТКОВА СЛУЖБА 

УКРАЇНИ 

Результати роботи HR служби за січень 2021 року 

Розроблено та доведено до керівників структурних 
підрозділів Тематичний план проведення внутрішніх 
навчань державних службовців апарату ДПС на 2021 рік 
у системі професійного навчання без відриву від роботи. 

Укладено договори між Державною податковою службою 
України та:  

- Київським національним університетом імені 
Т.Г.Шевченка про проведення практики; 

- Українською школою урядування про співпрацю. 

Професійний розвиток та навчання.  

250 працівників апарату ДПС  прийняли участь у лекційному занятті  на тему: «Структура, основні положення поняття Закону 

України  «Про запобігання корупції» за допомогою програмного ІТ-продукту «ZOOM». 

Направлено до Національного агентства України з питань державної служби інформацію: 
- щодо потреб у професійному навчанні державних службовців апарату ДПС та її територіальних органів, які займають посади державної служби 
категорії «Б» та «В»; 
- про підвищення кваліфікації державних службовців органів ДПС та витрати на професійне навчання у 2020 році. 

Направлено до Академії фінансового моніторингу інформацію щодо:  
- потреби у підвищення кваліфікації з курсу «Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням 
тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення» працівників органів ДПС у 2022 році; 
- працівників ДПС, що будуть проходити підвищення кваліфікації з курсу «Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення» у першому кварталі 2021 році. 
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Направлено до Міністерства фінансів України звіти за результатами службової діяльності:  

посадових осіб  Державної податкової служби України , які призначені на посади державної служби категорії «А»  

шляхом укладення контракту на період дії карантину, за грудень 2020 року 

Доведено завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості на січень 2021 року  
начальникам 19 територіальних органів, призначених на посади шляхом укладання контракту  
на період дії карантину.  

Завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості 
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Проведення спеціальних перевірок 

Направлено контролюючим органам (в т.ч. правоохоронним): 

90 запитів стосовно перевірки відомостей щодо 10 осіб, які претендують на зайняття посад в апараті ДПС, що передбачає зайняття 

відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком; 
 

30 запитів стосовно 3 кандидатів, які пройшли добір на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» територіальних органів 

ДПС, утворених на правах відокремлених підрозділів Державної податкової служби України, які претендують на зайняття посад, які 
передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посад з підвищеним корупційним ризиком. 
 

15.01.2021 проведена у режимі відеоконференцзв’язку робоча нарада з територіальними органами ДПС щодо питань 
організації доборів на зайняття вакантних посад державних службовців та формування графіків відпусток працівників 
територіальних органів ДПС в ІТС «Фінанси і персонал» «Фінанси і Персонал».  

Добір 

За звітний період через Єдиний портал вакансій державної служби  оголошено добір: 
на 32 вакантні посади категорії «В»; 
 

на 21 вакантну посаду державної служби категорії «Б»  
(з них на 18 вакантних посад апарату ДПС та на 3 вакантні посади територіальних органів ДПС) . 
 

Середня кількість осіб на одну вакантну посаду: 
в апараті ДПС категорії «Б» складає 7, категорії «В» - 16; 
 

в територіальних органах - 7. 
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Дякуємо за увагу! 

Державна податкова служба України 

post@tax.gov.ua 

/TaxUkraine 


