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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ДІЯЛЬНОСТІ
КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ
Інформаційні технології заполонили всі сфери суспільного
життя. Не виняток – і публічне управління. Новітні технології значно
спрощують діяльність державних органів, адже автоматизація
управлінських процесів потребує значно пришвидшує процеси
контролю, потребує менше людських ресурсів, зменшує вплив
«людського фактору», що в деякій мірі мінімізує корупційні ризики,
зокрема, і в податковій сфері.
Відповідно до положень ст. 74 Податкового кодексу України,
податкова інформація, зібрана відповідно до Податкового кодексу,
зберігається в базах даних Інформаційних, телекомунікаційних та
інформаційно-телекомунікаційних систем (далі – Інформаційні
системи) центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну податкову та митну політику [1].
Однією з перших інформаційних систем, впроваджених у роботу
фіскальних органів стала аналітично-інформаційна система
«Податковий блок».
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Так, з 01.01.2013 р. Наказом Державної податкової служби від
24.12.2012 р. № 1197 в органах ДПС усіх рівнів введено в
експлуатацію систему «Податковий блок» [2].
Система призначена для виконання завдань, покладених на
органи ДПС:
– інформування
платників
податків
про
їх
податкові
зобов’язання та надання роз’яснень податкового законодавства;
– податковий облік та реєстрація платників податків;
– прийом та обробка документів податкової звітності та облік
платежів;
– перевірка податкової звітності на відповідність вимогам та
нормам, встановленим законодавчими та нормативними актами
України;
– застосування заходів із погашення податкового боргу у
випадках порушення податкової дисципліни з боку платників
податків;
– вирішення спірних питань щодо сум податкових донарахувань
та податкового боргу тощо.
Системою «Податковий блок» передбачено впровадження
чотирьох підсистем-сегментів операційної діяльності органів
податкової служби:
– реєстрація платників податків;
– обробка податкової звітності та платежів;
– облік платежів;
– податковий аудит.
Ці підсистеми шляхом використання сучасних інформаційних
технологій запроваджують удосконалені процеси адміністрування
податків.
Впродовж останніх років контролюючими органами впроваджено
більш ніж 55 електронних сервісів, серед яких: інформаційний вебпортал «Єдине вікно», Е-ПДВ, Е-кабінет, Е-Акциз, Е-Чек, Е-Аудит,
загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс (ЗІР) та інші.
На сьогодні запроваджено оновлену версію електронного
сервісу «Електронний кабінет платника», що працює цілодобово, у
режимі реального часу на безоплатній основі через мережу
Інтернет без встановлення спеціального програмного забезпечення.
Він надає платнику доступ до даних Єдиного реєстру податкових
накладних, Системи електронного адміністрування ПДВ, Системи
електронного адміністрування реалізації пального та спирту
етилового. За допомогою цієї системи можна формувати та
подавати звітність, зрізні форми заяв, листуватися з податковими
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органами, реєструвати податкові накладні та розрахунки
коригування [3, c. 57].
Вхід до даного сервісу відбувається через електронний
цифровий підпис, а отже така система є добре захищеною від
різноманітних кібер-атак та технічних неполадок. Перевагою
електронного кабінету платника податків є також те, що він
дозволяє формувати та подавати звітність без встановлення
додаткового програмного забезпечення, зокрема, майже повністю
замінює такі популярні платні серед платників податків сервіси як
M.E.Doc. та Соната.
Таким чином, наразі податкові органи рухаються до 100%
діджиталізації процесу адміністрування податків. Фактично,
платники податків «очно» зустрічаються з податківцями лише на
виїзних перевірках. Електронні системи, впроваджені в роботу
податкової системи значно спрощують роботу податкових органів,
збільшують прозорість більшості процесів адміністрування, а отже
позитивно впливають на рівень довіри населення до податкової
системи.
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ІНСТИТУТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ
В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ
Інститут забезпечення позову в господарському судочинстві
спрямований на забезпечення законних прав та інтересів осіб, які
звертаються за судовим захистом. Сам процес забезпечення
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