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БЕЗКОНТАКТНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 
 

Актуальність дослідження безконтактних адміністративних послуг Державної фіскальної служби України зумовлена 

необхідністю забезпечення доступності, прозорості та зручності отримання таких послуг для громадян. 

Запропонована характеристика суб’єктів надання адміністративних послуг у податковій та митній сферах з урахуванням 

останніх змін. Досліджено правовий статус Державної фіскальної служби України (новостворених Державної податкової 

служби та Державної митної служби), а також поняття адміністративних послуг, їх ознаки та порядок надання. 

Приділено увагу поняттю безконтактних адміністративних послуг, що надаються Державною податковою службою України. 

Автор розглянув адміністративні послуги новоствореної Державної податкової служби України, їх класифікацію, а також 

розвиток безконтактної форми надання адміністративних послуг у податковій сфері. 
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Постановою від 18 грудня 2018 р. № 1200 

Кабінет Міністрів України прийняв рішення 

реорганізувати Державну фіскальну службу 

шляхом поділу на Державну податкову службу 

України та Державну митну службу України. 

У постанові зазначається, що Державна 

податкова служба є центральним органом 

виконавчої влади, діяльність якого спрямовується 

і координується Кабінетом Міністрів України 

через Міністра фінансів і який реалізує державну 

податкову політику, державну політику з 

адміністрування єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, державну політику у сфері боротьби 

з правопорушеннями під час застосування 

податкового законодавства, а також 

законодавства з питань сплати єдиного внеску. 

Державна податкова служба та Державна митна 

служба є правонаступниками прав та обов’язків 

реорганізованої  Державної фіскальної служби у 

відповідних сферах діяльності [1].  

Державна податкова служба (так як і її 

правопопередник - Державна фіскальна 

служба України) спрямовує свою діяльність на 

досягнення чітко визначеної мети та на 

виконання своїх чітко поставлених завдань. 

Відразу варто зазначити, що під завданнями 

Державна податкова служба слід розуміти 

відповідні напрямки діяльності або впливу 

цього органу в рамках фіскальної сфери 

суспільного життя нашої держави. На 

нормативному рівні закріплено лише два 

пріоритетних напрямки діяльності Державної 

податкової служби. 

З метою виконання покладених завдань як 

Державна фіскальна служба України, як і її 

правонаступник, повсякденно здійснює значну 

кількість адміністративних процедур, які 

становлять важливу сферу діяльності, оскільки 

спрямовані не тільки на реалізацію функцій та 

завдань, що покладаються на службу, а й на 

реалізацію прав і законних інтересів громадян 

та юридичних осіб як у сфері оподаткування.  

Зазначимо, що відповідно до статті 17 

Закону України «Про центральні органи 

виконавчої влади» від 17.03.2011 р. №3166-VI 

[2], основними завданнями центральних 

органів виконавчої влади є, серед інших, 

«надання адміністративних послуг». Слід 

звернути увагу на ту обставину, що у разі, 

якщо більшість функцій центрального органу 

виконавчої влади складають функції з надання 

адміністративних послуг фізичним та 

юридичним особам, центральний орган 

виконавчої влади утворюється як служба. До 

таких органів належить і новоутворена 

Державна податкова служба. 

Разом з тим, слід відмітити, що поняття 

«адміністративна послуга» визначено на 

законодавчому рівні. Так, відповідно до ст. 1 

Закону України «Про адміністративні послуги» 

адміністративна послуга – це результат 

здійснення владних повноважень суб’єктом 

надання адміністративних послуг за заявою 

фізичної або юридичної особи, спрямований на 

набуття, зміну чи припинення прав та/або 

обов’язків такої особи відповідно до закону [3].  



№ 12/2 (33) грудень 2019 р. 

 

47 

Аналіз вищезазначених поглядів науковців 

дозволяє виділити ряд спільних ознак, 

притаманних адміністративній послузі:  

1) надання за заявою фізичної або 

юридичної особи;  

2) стосується прав та/або обов’язків такої 

особи, тобто адміністративна послуга 

надається заради забезпечення умов для 

набуття, зміни чи припинення прав та/або 

обов’язків осіб;  

3) надання адміністративними органами 

(насамперед органами виконавчої влади, 

місцевого самоврядування, іншими державними 

органами) обов’язково шляхом реалізації 

владних повноважень, адже адміністративний 

орган володіє «монополією» на надання 

конкретної адміністративної послуги;  

4) право на отримання особою конкретної 

адміністративної послуги та відповідні 

повноваження адміністративного органу мають 

бути безпосередньо передбачені законом. 

Враховуючи вищенаведене, доцільно 

зазначити, що загальними ознаками 

адміністративних послуг є:  

- наявність публічного (суспільного) інтересу; 

- обов’язок публічної влади забезпечити 

надання адміністративної послуги, тобто 

створити умови для реалізації суб’єктивних 

прав конкретної особи;  

- гарантування державою надання 

адміністративної послуги; достатність 

бюджетного фінансування процесу надання 

адміністративних послуг; 

- підстава надання адміністративної послуги – 

закон (передбачає право на одержання особою 

конкретної адміністративної послуги та 

відповідне повноваження адміністративного 

органу) та ініціатива конкретної особи; підставу 

для здійснення юридичних дій – звернення 

зацікавленої особи; 

- уповноважений суб’єкт (адміністративний 

орган) – особа, наділена владними 

повноваженнями відповідно до закону;  

- відповідальність посадових і службових 

осіб за невиконання/неналежне виконання 

обов’язку з надання адміністративних послуг;  

- суб’єкт звернення (суб’єкт одержання 

адміністративної послуги) – конкретний адресат; 

- наявність взаємних прав і обов’язків 

уповноваженого суб’єкта та суб’єкта звернення;  

- наявність спеціального правового 

регулювання порядку надання адміністративних 

послуг; результат адміністративної послуги – 

адміністративний акт [4]. 

На сьогодні розвиток та розширення саме 

безконтактного спектра взаємодії з фізичними 

та юридичними особами реорганізованих 

відомств є одним із пріоритетних завдань.  

Водночас зазначимо, що діяльність з 

надання адміністративних послуг є лише одним 

із напрямів публічно-сервісної діяльності 

даного органу. Для прикладу, такий 

електронний сервіс як Е-кабінет хоча і 

спрямований на створення умов для ефективної 

реалізації фізичними і юридичними особами 

своїх прав та виконання обов’язків у податковій 

сфері, але не можуть бути визнані 

адміністративною послугою у розумінні Закону 

України «Про адміністративні послуги». 

Можливість отримання адміністративних 

послуг в електронній формі передбачена ст. 9 

вказаного вище Закону України «Про 

адміністративні послуги».  

Так, адміністративні послуги в електронній 

формі надаються через Єдиний державний 

портал адміністративних послуг, у тому числі 

через інтегровані з ним інформаційні системи 

державних органів та органів місцевого 

самоврядування. Порядок та вимоги інтеграції 

інформаційних систем державних органів та 

органів місцевого самоврядування з Єдиним 

державним порталом адміністративних послуг 

затверджуються центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері надання 

адміністративних послуг, спільно з 

центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у 

сфері розвитку електронного урядування. 

Як видно з інформації, що міститься у 

розділі «Послуги онлайн» Єдиного 

державного порталу адміністративних послуг, 

громадяни, інші фізичні та юридичні особи 

мають можливість отримати значну кількість  

електронних послуг у різноманітних сферах.  

Категорія послуг, які є предметом нашого 

дослідження, згруповані у блок «Фінанси», де 

є розділ «Податки та декларування». 

Зазначимо, що в розділі «Податки та 

декларування» запропоновано 6 онлайн 

послуг, а саме: 

- видача відомостей з Державного реєстру 

фізичних осіб - платників податків про 

http://my.gov.ua/info/services/online/37?isOnline=True
http://my.gov.ua/info/services/online/25?isOnline=True
http://my.gov.ua/info/services/online/25?isOnline=True
http://my.gov.ua/info/services/online/25?isOnline=True
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суми/джерела виплачених доходів та 

утриманих податків; 

- видача довідки про відсутність заборгованості 

з платежів, контроль за справлянням яких 

покладено на контролюючі органи; 

- включення неприбуткового підприємства 

(установи, організації) до Реєстру 

неприбуткових установ та організацій; 

- надання витягу з реєстру платників 

єдиного податку; 

- перереєстрація неприбуткового 

підприємства (установи, організації) у Реєстрі 

неприбуткових установ та організацій; 

- приймання податкової декларації. 

Так, послуга з видачі відомостей з 

Державного реєстру фізичних осіб - платників 

податків про суми/джерела виплачених 

доходів та утриманих податків надається 

безоплатно, протягом трьох робочих днів.  

Інформацію, що зазначається у документі 

"Відомості з Державного реєстру фізичних 

осіб - платників податків про суми/джерела 

виплачених доходів та утриманих податків", 

можна отримати за допомогою електронних 

сервісів ДФС в один із таких способів:  

- у разі подання заяви засобами 

інформаційно-телекомунікаційної системи 

"Електронний кабінет", вхід до якої 

здійснюється за адресою: cabinet.sfs.gov.ua та 

через офіційний веб-портал ДФС, інформація 

надається засобами цієї системи;  

- у разі подання заяви до "Єдиного вікна 

подання електронної звітності", програмне 

забезпечення якого розміщено на офіційному веб-

порталі ДФС у розділі "Електронна звітність", 

інформація направляється на електронну адресу 

фізичної особи - платника податків. 

Правовою основою надання даної 

адміністративної послуги є Положення про 

реєстрацію фізичних осіб у Державному 

реєстрі фізичних осіб - платників податків, 

затверджене наказом Міністерства фінансів 

України від 29.09.2017 № 822 [5]. 

На нашу думку, такий сервіс є досить 

корисний та зручний, адже може 

використовуватися суб’єктами декларування, 

визначеними Законом України «Про 

запобігання корупції», для заповнення 

електронних декларацій. 

Перспективним в напрямі розвитку 

безконтактних адміністративних послуг, на 

нашу думку, є запровадження надання 

ліцензій в електронному вигляді, тобто 

внесення запису про наявність ліцензії 

суб’єкта господарювання до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців.  
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