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Щодо надання інформації

На Ваш запит від 27.11.2017, що надійшов до Київського окружного 
адміністративного суду (далі -  КОАС) 28.11.2017 за вх.№2265/17. щодо надання публічної 
інформації про стан здійснення судочинства КОАС за 2015, 2016 роки та звітний період 
2017 року, а саме: надходження позовних заяв, середньомісячного навантаження 
постановлених судових рішень судом на одного суддю, кількості справ за участю органів 
доходів і зборів за категоріями адміністративних справ, що перебували у провадженні 
суду, кількості судових рішень, постановлених на користь органів доходів і зборів, а 
також суми судового збору, сплаченого позивачами у справах за участю органів доходів і 
зборів за категоріями адміністративних справ, повідомляємо наступне.

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна 
інформація -  це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких 
носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами 
владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка 
знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 
інформації, визначених цим Законом.

Обліково-статистична робота КОАС здійснюється відповідно до вимог Положення 
про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів 
України від 26.11.2010 № 30 (з наступними змінами та доповненнями) та Інструкції з 
діловодства в адміністративних судах України, затвердженої наказом Державної судової 
адміністрації України від 17.12.2013 № 174.

Ведення документообігу у суді відбувається з використанням комп’ютерної 
програми «Діловодство спеціалізованого суду» (далі— КП «ДСС»). За допомогою наявної 
інформації у базі даних КП «ДСС» та генератора звітів отримується необхідна обліково- 
статистична інформація та автоматично формуються статистичні звіти.

Наказом Державної судової адміністрації України від 05.06.2006 № 55 (з 
наступними змінами) затверджено форми звітності для адміністративних судів та 
Інструкції щодо їх заповнення та подання, зокрема: «Звіт судів першої інстанції про 
розгляд справ у порядку адміністративного судочинства» (форма № 2-А). «Звіт про 
розгляд судами справ про адміністративні правопорушення та щодо осіб, які притягнуті 
до адміністративної відповідальності» (форма № 3), «Звіт щодо звернення до виконання



рішень судів у частині майнових стягнень» (форма № 4). які містять дані про кількість 
справ і матеріалів, що перебували на розгляді, розглянуті і не розглянуті станом на 
початок і кінець звітного періоду, та складаються на підставі відповідних документів 
первинного обліку справ і матеріалів накопичувальним підсумком даних за відповідні 
звітні періоди: півріччя і рік.

Крім того, наказом ДСА України від 21.12.2012 № 172 (у редакції наказу від 
07.08.2015 №126) затверджено форму звітності про справляння, звільнення від сплати та 
повернення судового збору в місцевих та апеляційних адміністративний судах України 
(форма № 10).

Також на виконання рішення Ради суддів адміністративних судів України від
02.12.2013 № 155 «Про затвердження форм інформації про основні показники здійснення 
судочинства окружними та апеляційними адміністративними судами та Інструкції щодо їх 
заповнення» КОАС щомісячно протягом календарного року накопичувальним підсумком 
даних станом на останнє число звітного періоду формує та подає Інформацію про основні 
показники здійснення судочинства суддями.

На виконання наказу ДСА України від 17.01.2014 №9 «Про оприлюднення 
звітності про стан здійснення правосуддя», Відділом статистики здійснюється формування 
та підготовка звітності про стан здійснення правосуддя КОАС для оприлюднення на 
WEB-сайті суду у складі WEB-порталу судової влади України двічі на рік у лютому та 
серпні місяці, наступними за звітними періодами.

Таким чином, запитувану Вами інформацію щодо надходження до КОАС позовних 
заяв, середньомісячного навантаження постановлених судових рішень судом на одного 
суддю, кількості справ за участю органів доходів і зборів за категоріями адміністративних 
справ, що перебували у провадженні суду та кількості судових рішень у таких справах, 
постановлених на користь органів доходів і зборів за категоріями адміністративних справ 
за 2015, 2016 роки та перше півріччя 2017 року, можливо надати лише в тих межах, що є в 
наявності у визначених критеріях обчислення, а саме згідно з даними звітів за формою № 
2-А «Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку адміністративного 
судочинства» та Інформацією про основні показники здійснення судочинства КОАС за 
формою, затвердженою рішенням Ради суддів адміністративних судів України від
02.12.2013 № 155 «Про затвердження форм інформації про основні показники здійснення 
судочинства окружними та апеляційними адміністративними судами та Інструкції щодо їх 
заповнення».

Щодо надходження позовних заяв повідомляємо, що згідно з показниками звіту за 
формою №2-А «Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку 
адміністративного судочинства» (колонка 1 рядок 1 підрозділ 1.1 Розділу 1) до КОАС у
2015 році надійшло 5999 позовних заяв, у 2016 році -  4381, та 2177 у першому півріччі 
2017 року.

Середньомісячне навантаження постановлених судових рішень на одного суддю. 
Відповідно до Інформації про основні показники здійснення судочинства суддями КОАС 
показник середньомісячного навантаження з розгляду справ та матеріалів на одного 
суддю становив 54 у 2015 році, 38 у 2016 році та 49 у першому півріччі 2017 року.

Щодо кількості справ за участю органів доходів і зборів за категоріями 
адміністративних справ, гцо перебувши у  провадженні суду за 2015, 2016 роки та перше 
півріччя 2017 року повідомляємо, що згідно з даними Розділу 2 звіту за формою №2-А 
«Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку адміністративного судочинства»



у провадженні КО АС за участю органів доходів та зборів перебувало: у 2015 році - 2434 
справи (показники таких справ наведено у додатку №1); у 2016 році -  1769 (показники 
справ наведено у додатку №2); у першому півріччі 2017 році -  1124 (показники справ 
наведено у додатку №3).

Щодо кічькості судових рішень, ухвалених у  справах за участю органів доходів і 
зборів за категоріями адміністративних справ, постановлених на користь органів 
доходів і зборів у  звітних періодах 2015, 2016 років та першого півріччя 2017 року 
повідомляємо наступне.

Відповідно до класифікатора категорій адміністративних справ, затвердженого 
рішенням Ради суддів адміністративних судів від 31.10.2013 №114 (з наступними 
змінами) (далі -  Класифікатор) справи зі спорів за участю органів доходів і зборів 
належать до таких категорій:

1. Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері 
економіки, зокрема зі спорів щодо: митної справи (крім охорони прав на об’єкти 
інтелектуальної власності); зовнішньоекономічної діяльності; спеціальних заходів 
щодо демпінгового та іншого імпорту, у  тому числі: оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення коду товару за 
УКТЗЕД: оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її 
органів щодо визначення митної вартості товару.

2. Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а
також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема зі 
спорів щодо: реалізації податкового контролю погашення податкового боргу, у  тому 
числі: передачі майна у  податкову заставу; застосування адміністративного арешту 
майна; стягнення податкового боргу; адміністрування окремих податків, зборів, 
платежів, у  тому числі: податку на прибуток підприємств; податку з доходів фізичних 
осіб; податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану 
вартість);бюджетного відшкодування з податку на додану вартість: акцизного
податку; збору за першу реєстрацію транспортного засобу; екологічного податку; 
рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів; рентної тати за нафту, 
природний газ і газовий конденсат; тати за користування надрами; місцевих податків і 
зборів, крім єдиного податку; єдиного податку; тати за землю: збору за користування 
радіочастотним ресурсом; збору за спеціальне використання води; збору за спеціальне 
використання лісових ресурсів; справи за зверненням органів доходів і зборів, у  тому 
числі щодо:визнання оспорюваних правочинів недійсними та застосування визначених 
законодавством заходів, пов’язаних із визнанням правочинів недійсними; стягнення в 
дохід держави коштів, отриманих за нікчемними договорами;припинення юридичної 
особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця.

3. Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики, 
зокрема зі спорів у сфері; валютного регулювання і валютного контролю, у тому 
числі: спорів за участю органів доходів і зборів грошового обігу та розрахунків, у  тому 
числі: спорів за участю органів доходів і зборів.

Тобто, до категорій справ за участю органів доходів та зборів належать спори як 
за зверненням органів доходів зборів так і за зверненням фізичних та юридичних щодо 
оскарження рішень чи бездіяльності органів доходів і зборів. У зв’язку з цим надати 
інформацію щодо судових рішень у таких справах з ухвшіенням постанови, в тому числі із 
задоволенням позову вбачається можливим лише виходячи з даних звіту за формою №2-А



«Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку адміністративного судочинства», 
статистичні рядки Розділу 2 якого відповідають категоріям адміністративних справ згідно 
з Класифікатором.

Зокрема, у 2015 році КОАС у справах за участю органів доходів і зборів ухвалено 
2008 постанов, з яких 1746 із задоволенням позову (показники за категоріями справ 
наведено у додатку №1); у 2016 році -  1211 постанови, з яких із задоволенням позову - 
988 (показники за категоріями справ наведено у додатку №2); у першому півріччі 2017 
року -  716 постанови, з яких із задоволенням позову -  599 (показники за категоріями 
справ наведено у додатку №3).

Щодо надання інформації стосовно суми судового збору, сплаченого позивачами у  
справах за участю органів доходів і зборів по категоріям адміністративних справ у  2015.
2016 роках та звітному періоді 2017 року. повідомляємо наступне.

Інформація щодо сум судового збору, сплаченого позивачами при зверненні до 
адміністративного суду відображена у звіті за Формою № 10 «Звіт про справляння, 
звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах», 
затвердженої Наказом ДСА України від 21.12.2012 № 172 (у редакції наказу ДСА України 
від 07.08.2015 № 126).

Вищезазначена форма судового звіту передбачає формування інформації в 
автоматизованому режимі щодо розрахункової та фактично сплаченої суми судового 
збору за подання адміністративного позову до суду майнового та немайнового характеру 
позивачами: суб’єктами владних повноважень, юридичними особами, фізичними
особами-підприємцями, фізичними особами

Дана форма звітності не передбачає формування статистичних даних окремо за 
категоріями адміністративних справ, тому надати запитувану Вами інформацію щодо 
сплаченої суми судового збору позивачами у справах за участю органу доходів і зборів 
окремо за категоріями адміністративних справ можливо лише згідно з даними КП «ДСС».

Зокрема, у справах за участю органів доходів і зборів у 2015 році сплачено судовий 
збір у розмірі 8549862,07 грн., у 2016 році -  35379166,45 грн., у першому півріччі 2017 
року -  6698324,06 грн. (показники за категоріями справ наведено у додатку №4)

Додатково повідомляємо, що звіти щодо роботи КОАС Ви можете переглянути на 
\¥ЕВ-сайті суду у складі \УЕВ-поргалу судової влади України за посиланням 
inbox@adm.ko.court.gov.ua.

Керівник апарату Т.В. Геліч

Кондратюк І.І.
тел.207-80-59

mailto:inbox@adm.ko.court.gov.ua


Інформація
щодо кількості справ за участю органів доходів і зборів, 

що перебували у провадженні Київського окружного адміністративного суду 
та кількості справ, у яких закінчено провадження з ухваленням постанови

про задоволення позову 
у 2015 році

Додаток №1

№
і/п

Категорії адміністративних справ

Кількість 
справ за 
участю 
органів 
доходів І 
зборів, що 
перебували у 
провадженні 
суду

із них

Кількість справ, 
у яких закінчено 
провадженим з 
ухваленням 
постанови

із
задоволена 
ям позову

1. 2. . 3. 4. 5.
/. Справи зі спорів з приводу реалізації 

державної політики у сфері економіки, 
зокрема зі спорів щодо: 
мит ної справи (крім охорони прав на 
об ’єкти Інтелектуальної власності); 
зовнішньоекономічної діяльності; 
спеціальних заходів щодо демпінгового 
та іншого імпорту, у  тому числі:

221 188 136

і_ оскарження рішень. дій чи бездіяльності 
Державної митної служби та її органів 
щодо визначення коду товару за УКТЗЕД

3 3 3

5\ оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
Державної митної служби та її органів 
щодо визначення митної вартості товару

202 173
125

4.

і

Справи зі спорів з приводу 
адміністрування податків, зборів, 
платежів, а також контролю за 
дотриманням вимог податкового 
законодавства, зокрема зі спорів щодо:

2084 1707
і

1529

5. реалізації податкового контролю 208 160 129
6. погашення податкового боргу, у  тому 

числі: 511 439 416
п передачі майна у  податкову заставу 5 5 3
8. застосування адміністративного арешту 

майна 17 13 7

9. стягнення податкового боргу 480 416 401
10. адміністрування окремих податків, 

зборів, платежів, у  тому числі: 1056 801 682 і

! / ;
податку на прибуток підприємств 186 138 123

12. податку з доходів фізичних осіб 49 39 28
ІЗ. податку па додану вартість <крім 

бюджетного відшкодування з податку на 
додану вартість>

643 492 429 і
1

Ї4. бюджетного відшкодування з податку на 
додану вартість 19 11

І
9



акцизного податку 96 75 55
16. збору за першу реєстрацію 

транспортного засобу 2 2 1

17. екологічного податку 2 1 1
18. рентної плати за транспортування 

нафти і нафтопродуктів 0 0 0

19. рентної плати за нафту, прирооний газ і 
газовий конденсат 0 0 0

20. плати за користування надрами 2 1 1
21. місцевих пооатків і зборів, крім единого 

податку 8 3 2

22. єдиного податку 5 3 2
23. тати за землю 28 24 20
24. збору за користування радіочастотним 

ресурсом 0 0 0

25. збору за спеціальне використання води 1 1 1
26. збору за спеціальне використання лісових 

ресурсів 6 5 4
2 7 справи ш зверненням органів доходів і 

зборів, у  тому числі щодо: ‘ 287 306 302

28. визнання оспорюваних правочинів 
недійсними та застосування визначених 
законодавством заходів, повязаних із 
визнанням правочинів недійсними

0 0 0

29. стягнення в дохід держави коштів, 
отриманих за нікчемніти договорами 2 1 0

ЗО. припинення юридичної особи (припинення 
підприємницької діяльності фізичної 
особи-підприсм ця.)

314 305 302

ЗІ. Справи И спорів з приводу реалізації 
публічної фінансової політики, зокрема 
зі спорів у сфері:

129 113 81

32. валютного регулювання і валютного 
контролю, у  тому числі: 5 4 4

33. спорів за участю органів доходів і зборів 5 4 4
34. грошового обігу та розрахунків, у  тому

числі: 124 109 77

35. спорів за участю органів доходів і зборів 120 105 73
Усього:

(сума рядків 1, 4 та 31): 2434 2008 1746

Примітка: Інформацію надано згідно даних Розділу 2 Звіту № 2-А «Звіт судів першої 
інстанції про розгляд справ у  порядку адміністративного судочинства» за 2015 рік.

Виконавець: Кондратюк І.І.



Інформація
щодо кількості справ за участю органів доходів і зборів, 

що перебували у провадженні Київського окружного адміністративного суду 
та кількості справ, у яких закінчено провадження з ухваленням постанови

про задоволення позову 
у 2016 році

Додаток №2

м
3/П

Категорії адміністративних справ

Кількість 
справ за 
участю 
органів 
доходів і 
зборів, що 
перебували у  
провадженні 
суду

h  них

Кількість справ, 
у  яких закінчено 
провадження з
ухваленням
постанови

h
задоволенню 
ям позову

1. 2. 3. 4. 5,
/. Справи зі спорів з приводу реалізації 

державної політики у сфері економіки, 
зокрема зі спорів щодо:
мит ної справи (крім охорони прав на 
об ’екти інтелектуальної масності); 
зовнішньоекономічної діяльності; 
спеціальних заходів щодо демпінгового 
та іншого імпорту, у  тому числі:

210 142 120

оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
Державної митної служби та її органів 
щодо визначення коду товару за УКТЗЕД

9 5 3

3. оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
Державної митної служби та її органів 
щодо визначення митної вартості товару

168 105 91

4. Справи зі спорів з приводу 
адміністрування податків, зборів, 
платежів, а також контролю за 
дотриманням вимог податкового 
законодавства, зокрема зі спорів щодо:

1486 1011 823

5. реш т ації податкового контролю 225 164 108
б. погашення податкового боргу, у  тому

числі: 465 274 250
*7 передачі майна у  податкову заставу 0 0 0
8. застосування адміністративного арешту 

майна 20 15 9
9. стягнення пооаткового боргу 40 255 240
10. адміністрування окремих податків, 

зборів, платежів, у  тому числі: 784 563 457

11. податку на прибуток підприємств 119 80 74
12. податку з доходів фізичних осіб 63 45 35
ІЗ. податку на додану вартість (крім 

бюджетного відшкодування з податку на 
додану вартість)

293 209 173

і 1 ‘4. бюджетного відшкодування з податку на 
оодану вартість 60 48 42



15. акцизного податку 101 68 43
16. збору за першу реєстрацію 

транспортного засобу 0 0 0

17. екологічного податку 2 2 7
1Н. рентної тати за транспортування 

нафти і нафтопродуктів 0 0 0

19. рентної плати за нафту, природний газ і 
газовий конденсат 0 0 0

20. плати за користування надрами 8 5 2
21. місцевих податків і зборів, крім единого 

податку 75 71 57

22. единого податку 7 4 3
23. плати за землю 32 18 14
24. збору за користування радіочастотним 

ресурсом 1 1
1

1

25. збору за спеціальне використання води 0 0 0
26. збору за спеціальне використання лісових 

ресурсів 3 1 0
77 справи за зверненням органів доходів і 

зборів, з? тому числі щодо: 9 5 7

28. визнання оспорюваних правочинів 
недійсними та застосування визначених 
законодавством заходів. пов ’язаних із 
визнанням правочинів недійсними

0 0 0

29. стягнення в дохід держави коштів, 
отриманих за нікчемними договорами 0 0 0

ЗО. припинення юридичної особи (припинення 
підприємницької діяльності фізичної 
особи-піоприемця)

8 7 6

ЗІ. Справи и спорів з приводу реалізації 
публічної фінансової політики, зокрема 
зі спорів у сфері;

73 58 45

32. валютного регулювання і валютного 
контролю , у  тому числі: 0 0 0

33. спорів за участю органів доходів і зборів 0 ^  0 0
34. грошового обігу та розрахунків. у  тому

числі: 73 58 45
35. спорів за участю органів доходів і зборів 72 58 45

Усього:
(сума рядків 1, 4 та ЗІ): 1769 1211 988

Примітка: Інформацію надано згідно даних Розділу 2 Звіту № 2-А «Звіт судів першої 
інстанції про розгляд справу порядку адміністративного судочинства» за 2016 рік.

Виконавець: Кондратюк 1.1.



Інформація
щодо кількості справ за участю органів доходів і зборів, 

що перебували у провадженні Київського окружного адміністративного суду 
та кількості справ, у яких закінчено провадження з ухваленням постанови

про задоволення позову 
у першому півріччі 2017 року

Додаток №3

М
з/п

Категорії адміністративних справ

Кількість 
справ за 
участю 
органів 
доходів і 
зборів, що 
перебували у  
провадженні 
суду

із них

Кількість справ, 
у  яких закінчено 
провадження з 
ухваленням 
постанови

із
задоволенні 
ям позову

1. 2, 3. 4. 5.
L Справи зі спорів з приводу реалізації 

державної політики у сфері економіки, 
зокрема зі спорів щодо: 
мит ної трави (крім охорони прав на 
об ’екти Інтелектуальної власності); 
зовнішньоекономічної діяльності; 
спеціальних заходів щодо демпінгового 
та іншого імпорту, у  тому числі:

96 42 35

7 оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
Державної митної служби та її органів 
щодо визначення коду товару за УКТЗЕД

7 3 1

5. оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
Державної митної служби та її органів 
щодо визначення митної вартості товару

84 36 32

4. Справи зі спорів з приводу 
адміністрування податків, зборів, 
платежів, а також контролю за 
дотриманням вимог податкового 
законодавства, зокрема зі спорів щодо:

979 654 547

реалізації податкового контролю 118 69 44
6. погашення податкового боргу, у  тому

числі: 382 301 277
'Т передачі майна у  податкову заставу 4 2
8. застосування адміністративного арешту

майна 3 2 \

9. стягнення тоаткового боргу 374 297 274
10. адміністрування окремих податків, 

зборів, платежів, у  тому числі: 479 284 226

11. податку па прибуток підприємств 75 42 35
12. податку з доходів фізичних осіб 35 21 17
13. податку на додану вартість (крім 

бюджетного віОшкодування з податку на 
додану вартість)

152 72 60

14. бюджетного відшкодування з податку на 
додану вартість 41 31 ю 

і 
ос 

;



15. акцизного податку ■ 75 48 30
16. збору за першу реєстрацію 

транспортного засобу 0 0 0

17. екологічного податку 0 0 0
18. рентної тати за транспортування 

нафти і нафтопродуктів 0 0 0

19. рентної плати за нафту, природний газ і 
газовий конденсат 0 0 0

20. плати за користування надрами 3 О 0
21. місцевих податків і зборів, крім єдиного 

податку 44 35 зо

22. єдиного податку о3 3 3
23. плати за землю 29 16 14
24. збору за користування радіочастотним

ресурсом 0 0 0

25. збору за спеціальне використання води 0 0 0
26. збору за спеціальне використання лісових 

ресурсів 2 1 1

27. справи ш терпениям органів доходів і 
іборів, у  тому числі щодо: 0 0 0

2Н. визнання оспорюваних правочинів 
недійсними та застосування визначених 
законодавством заходів, пов ’язаних із 
визнанням правочинів недійсними

0 0 0

29. стягнення в дохід держави коштів, 
отриманих за нікчемними договорами 0 0 0

ЗО. припинення юридичної особи (припинення 
підприємницької діяльності фізичної 
особи-підприємця)

0 0 0

31. Справи зі спорів і приводу реалізації 
пу блічної фінансової політики, зокрема 
зі спорів у сфері:

49 20 17

32. валютного регулювання і валютного 
контролю, .V тому числі: 0 0 0

33. спорів за участю органів доходів і зборів 0 0 0
34. грошового обігу та розрахунків, у  тому 

числі: 49 20 17

35. спорів за участю органів доходів і зборів 43 18 15
Усього:

(ісума рядків 1. 4 та 31): 1124 716 599

Примітка: Інформацію надано згідно даних Розділу 2 Звіту № 2-А «Звіт судів першої 
інстанції про розгляд справу порядку адміністративного судочинства» за перше півріччя
2017 року.

Виконавець: Кондратюк 1.1.



Інформація
щодо суми судового збору, сплаченого у справах за участю органів доходів і зборів, 

що перебували у провадженні Київського окружного адміністративного суду 
у 2015, 2016 роках та першому півріччі 2017 року

Додаток №4

№
і/п

Категорії адміністративних справ

Сума сплаченого судового збору 
(гри.)

2015 рік 2016 рік перше півріччя 
2017 року

І. 2. 3. 4. 5.
/. Справи зі спорів з приводу реалізації 

державної політики у сфері економіки, 
зокрема зі спорів щодо: 
мит ної справи (крім охорони прав на 
об  ’єкти інтелектуальної власності); 
мвніиіньоекономічної діяльності; 
спеціальних заходів щодо демпінгового 
та іншого імпорту, у  тому числі:

39104,84 61386,14 17600

2. оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
Державної митної служби та її органів 
щодо визначення коду товару за УКТЗЕД

1761,1 19514 13167.87

І 3. оскарження рішень. дій чи бездіяльності 
Державної митної служби та її органів 
щодо визначення митної вартості товару

179725,21 387121.21 107283.11

4. Справи зі спорів з приводу 
адміністрування податків, зборів, 
платежів, а також контролю за 
дотриманням вимог податкового 
законодавства, зокрема зі спорів щодо:

3814 2756 0

5. реалізації податкового контролю 162867,53 913102,72 300849
6. погашення податкового боргу, у  тому 

числі: 2950,68 12371 0
'У передачі майна у  податкову заставу 1153,33 0 0
8. застосування адміністративного арешту

майна 2436 44671,71 3284

9. стягнення податкового боргу 1862,6 19885268,42 793047
10. адміністрування окремих податків, 

зборів, платежів, у  тому числі: 10235,19 35731,91 28754,6

11. податку на прибуток підприємств 51533588.84 2191025,24 2940173,03
12. податку з доходів фізичних осіб 92771.49 167453.19 97947.32
13. податку на додану вартість (крім 

бюджетного відшкодування з податку па 
додану вартість)

1771924.05 6599194,96 1515388.02

14. бюджетного відшкодування з податку на 
дооану вартість 974555,39 3122664.27 343016,61

15. акцизного податку 56843,56 128769.43 58235.03
16. збору за першу реєстрацію 

транспортного засобу 1378 0 0

17. екологічного податку 1218 і 1378 0



18. рентної тати за транспортування 
нафти і нафтопродуктів 0 0 0

19. рентної плати за нафту, природний газ і 
газовий конденсат 0 0 0

20. плати за користування надрами 669,9 852227,72 0
21. місцевих податків і зборів, крім єдиного 

податку 5032 42928,02 30616,45
"% "і єдиного податку 2107,54 7453,62 0
23. тати за землю 10404,14 61323,25 53638.07
24. збору за користування радіочастотним 

ресурсом 0 1378 0

25. збору за спеціальне використання води 182,7 0 0
26. збору за спеціальне використання лісових 

ресурсів 1278,9 7244,74 0

27. справи за зверненням органів доходів і 
зборів, у  тому числі щодо: 0 0 0

28. визнання оспорюваних правочипів 
недійсними та застосування визначених 
законодавством заходів, пов 'язаних із 
визнанням, правочипів недійсними

0 0 0

29. стягнення в оохід Оержави коштів, 
отриманих за нікчемними договорами 0 0 0

ЗО. припинення юридичної особи (припинення 
підприємницької діяльності фізичної 
особи-підприємця)

2436 2756 0

31. Справи зі спорів з приводу реалізації 
публічної фінансової політики, зокрема 
зі спорів у сфері;

- -

32. валютного регулювання і валютного 
контролю, у  тому числі: 0 0 0

і -у •"> спорів за участю органів доходів і зборів 0 0 0
34. грошового обігу та розрахунків, >• тому 

числі: 0 4790 12898.91

35. спорів за участю органів доходів і зборів 69561,08 826656,9 382425.04
Усього (сума рядків): 8549862,07 35379166,45 6698324,06

Виконавець: Кондратю к 1.1.


