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Стратегічні напрями
розвитку Міністерства
1

Розвиток партнерських відносин з громадянами
та бізнесом

2

Надання високоякісних сервісів громадянам та бізнесу, впровадження нових електронних
сервісів та вдосконалення існуючих послуг

3

Сприяння розвитку міжнародної торгівлі, впровадження найкращих
практик у сфері митного регулювання

4

Здійснення контролю за повнотою сплати податків,
зборів та митних платежів

5

Впровадження ефективних методів
протидії корупції

6

Побудова ефективної системи управління
персоналом

7

Стратегічне управління організацією, постійне та безперервне вдосконалення
операційної діяльностІ
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вСеукраїнСЬкий форум
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Стратегічні цілі
підвищення Рівня культуРи сплати податків, збоРів, митних
платежів та позиціонування міністеРства як відкРитого
та готового до констРуктивного діалогу з гРомадськістю
та бізнесом відомства

1
розвиток
партнерСЬких
відноСин

фоРмування інфоРмаційного поля пРо діяльність
міністеРства доходів і збоРів укРаїни

вдосконалення податкового та митного
законодавства

з громадянами
та бізнеСом

неупеРеджене та спРаведливе застосування
законодавства

зменШення адміністРативного навантаження
для гРомадян та бізнесу

Стратегічні
напрями

2

Стратегічні цілі
Розробка та впровадження ефективної моделі
надання «сервісу» громадянам та бізнесу

Надання високоякісних
сервісів громадянам
та бізнесу,
впровадження нових
електронних сервісів
та вдосконалення
існуючих послуг

6

Розвиток існуючих та впровадження інноваційних
електронних сервісів громадянам та бізнесу

Стратегічні
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Стратегічні цілі
підвищення ефективності пРоцедуР митного
контРолю

3
Сприяння розвитку
міжнародної торгівлі,
впровадження найкраЩих

РефоРмування системи пРитягнення
до відповідальності за поРуШення митних пРавил

практик у Сфері митного
регулювання

Розвиток митної інфРастРуктуРи

Стратегічні
напрями
Стратегічні цілі
Підвищення ефективності методів протидії
мінімізації сплати податків

4
Здійснення

Посилення функції оцінки та управління ризиками
як основи контролю за повнотою сплати
податків, зборів та митних платежів

контролю за
повнотою сплати
податків, зборів

Розвиток централізованої аналітичної функції

та митних платежів

Удосконалення системи стягнення податкового
боргу
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Стратегічні цілі

РозРобка та впРовадження комплексної системи
пРотидії коРупції в міністеРстві

впровадження
ефективних методів
протидії корупції

активна взаємодія з міжнаРодними
оРганізаціями, що займаються питаннями
пРотидії коРупції

Стратегічні
напрями

6

Стратегічні цілі
Побудова високоефективної функції управління
персоналом

Побудова ефективної
системи управління
персоналом
Розвиток системи неперервного навчання
та підвищення мотивації працівників
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Стратегічні цілі
забезпечення стРатегічного упРавління
оРганізацією

7

активне співРобітництво з податковими і митними
службами інШих кРаїн та застосування пеРедового
міжнаРодного досвіду

Стратегічне
управління
організаціЄю,
поСтійне

РегуляРна оцінка ефективності Роботи підРозділів
міністеРства, побудова системи упРавління
якістю Роботи підРозділів міністеРства

оптимізація оРганізаційної та функціональної
стРуктуРи міністеРства

та безперервне
вдоСконалення
операційної
діялЬноСті

забезпечення комплексної автоматизації
ключових пРоцесів міністеРства
побудова сучасної та динамічної
іт-функції
забезпечення високого Рівня пРодуктивності,
надійності та безпеки інфоРмаційних систем

Дорожня карта
стратегічних ініціатив
Стратегічні
напрями

Стратегічні цілі

1. Розвиток партнерських 1.1 Підвищення рівня культури сплати
відносин з громадянами податків, зборів, митних платежів та
позиціонування Міністерства як
та бізнесом
відкритого та готового до
конструктивного діалогу з громадськістю
та бізнесом відомства
1.2 Формування інформаційного поля про
діяльність Міністерства
1.3 Вдосконалення податкового та
митного законодавства
1.4 Неупереджене та справедливе
застосування законодавства

1.5 Зменшення адміністративного
навантаження для громадян та бізнесу

2. Надання високоякісних
сервісів громадянам та
бізнесу, впровадження
нових електронних
сервісів та вдосконалення
існуючих послуг

2.1 Розробка та впровадження ефективної
моделі надання "сервісу" громадянам та
бізнесу
2.2 Розвиток існуючих та впровадження
інноваційних електронних "сервісів"
громадянам та бізнесу

Стратегічні ініціативи
1.1.1 Розширення участі представників бізнесу та інститутів громадянського суспільства в
процесі прийняття управлінських рішень
1.1.2 Систематизація роботи з майбутніми платниками

1.2.1 Пропаганда добровільної сплати податків, зборів та митних платежів
1.2.2 Впровадження ефективних інноваційних інструментів комунікації з громадянами
та бізнесом
1.3.1 Розробка законодавчих ініціатив в тісному діалозі з платниками податків, зборів та
митних платежів
1.4.1 Вдосконалення застосування апеляційних процедур
1.4.2 Впровадження практики застосування податкового компромісу
1.4.3 Забезпечення єдиного підходу до застосування законодавства
1.4.4 Надання вичерпної відповіді на запитання платників податків, зборів та митних
платежів
1.5.1 Спрощення форм декларацій та зменшення кількості інформації, що надається
платниками
1.5.2 Розробка простих покрокових інструкцій заповнення декларацій для фізичних осіб,
а також середнього та малого бізнесу
1.5.3 Розвиток взаємодії з іншими державними органами щодо обміну інформацією про
платників податків, зборів та митних платежів
2.1.1 Впровадження практики управління "сервісом" в Міністерстві
2.1.2 Впровадження практики управління набором послуг та сервісів
2.1.3 Покращення сервісу великим платникам податків
2.2.1 Впровадження нових та вдосконалення існуючих електронних сервісів
обслуговування
2.2.2 Формування "єдиного вікна" для подання звітності в електронному вигляді
Міністерству, Пенсійному фонду та Державній cлужбі статистики
2.2.3 Забезпечення необхідних умов для ефективного розвитку електронних сервісів
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дорожня карта
Стратегічних ініціатив
Стратегічні
напрями
3. Сприяння розвитку
міжнародної торгівлі,
впровадження
найкращих практик у
сфері митного
регулювання

Стратегічні цілі
3.1 Підвищення ефективності процедур
митного контролю

3.2 Реформування системи притягнення
до відповідальності за порушення митних
правил
3.3 Розвиток митної інфраструктури

4. Здійснення контролю
за повнотою сплати
податків, зборів та
митних платежів

4.1 Підвищення ефективності методів
протидії мінімізації сплати податків

4.2 Посилення функції оцінки та
управління ризиками як основи контролю
за повнотою сплати податків, зборів та
митних платежів

вСеукраїнСЬкий форум

працівників Міністерства доходів і зборів України

Стратегічні ініціативи
3.1.1 Вдосконалення системи електронного декларування товарів
3.1.2 Спрощення митних процедур для сумлінних платників
3.1.3 Впровадження концепції "єдиного вікна" при проходженні митного контролю та
оформленні товарів
3.1.4 Впровадження системи попереднього інформування перевізниками про
переміщення вантажів
3.1.5 Забезпечення автоматизованого оперативного обміну інформацією з митними
службами інших країн
3.1.6 Розвиток митного постаудиту в рамках контрольно-перевірочної роботи
Міністерства
3.2.1 Реформування існуючої системи відповідальності за порушення митних правил

3.3.1 Вдосконалення інфраструктури пунктів пропуску, постійне вдосконалення
технічного забезпечення пунктів пропуску
3.3.2 Організація та забезпечення спільного митного контролю в пунктах пропуску
4.1.1 Впровадження системи контролю за трансфертним ціноутворенням
4.1.2 Удосконалення системи протидії податковому шахрайству, включаючи шахрайство
у сфері ПДВ
4.1.3 Забезпечення контролю за проведенням суб'єктами господарської діяльності
готівкових розрахунків
4.1.4 Впровадження електронних методів проведення контрольно-перевірочної роботи
4.1.5 Удосконалення системи декларування та адміністрування податків на доходи
фізичних осіб
4.1.6 Впровадження систем дистанційного контролю за виробництвом спирту,
алкоголю, тютюну
4.2.1 Розробка методик роботи з платниками податків різних категорій ризиків
4.2.2 Створення системи контролю на всіх етапах пересування товарів на території
України
4.2.3 Впровадження підходу "проактивного" адміністрування податків

Дорожня карта
стратегічних ініціатив
Стратегічні
напрями
4. Здійснення контролю за
повнотою сплати податків,
зборів та митних платежів
(продовження)

Стратегічні цілі
4.3 Розвиток централізованої
аналітичної функції

4.4 Удосконалення системи
стягнення податкового боргу

5. Впровадження
ефективних методів
протидії корупції

6. Побудова ефективної
системи управління
персоналом

5.1 Активна взаємодія з
міжнародними організаціями,
що займаються питаннями
протидії корупції

4.3.1 Розвиток функції аналізу податкових та митних ризиків, притаманних певним регіонам
України
4.3.2 Розвиток системи попередження ризиків несплати податків та зборів
4.3.3 Трансформація прогнозування доходів бюджету в координацію бюджетного процесу за
доходами з урахуванням найкращих світових практик
4.4.1 Розробка законодавчих ініціатив з прискорення стягнення податкового боргу
4.4.2 Оптимізація роботи зі стягнення податкового боргу
4.4.3 Стягнення податкового боргу з урахуванням забезпечення можливості подальшого
ведення бізнесу боржником
5.1.1. Вивчення та впровадження провідного міжнародного досвіду щодо протидії корупції
5.1.2 Співпраця з міжнародними організаціями, що займаються питаннями протидії корупції

5.2 Розробка та впровадження
комплексної системи протидії
корупції в Міністерстві

5.2.1 Розробка стратегії протидії корупції в Міністерстві та її періодичний перегляд
5.2.1 Впровадження затвердженої стратегії протидії корупції в Міністерстві

6.1 Побудова високоефективної
функції управління персоналом

6.1.1. Розробка та впровадження кадрової стратегії Міністерства з урахуванням структурних
підрозділів різних рівнів
6.1.2 Вдосконалення методів комунікації між керівництвом та персоналом Міністерства
6.1.3 Популяризація культури єдності, професіоналізму та високих етичних стандартів,
включаючи неприйняття корупції як явища
6.2.1. Удосконалення процесу підбору та найму персоналу
6.2.2 Створення умов для професійного зростання та розвитку співробітників, неперервне їх
навчання
6.2.3 Створення системи мотивації персоналу, яка базується на оптимальній комбінації
матеріальних та нематеріальних стимулів
6.2.4 Розробка та впровадження прозорих та зрозумілих систем оцінки персоналу Міністерства
7.1.1 Розвиток системи управління стратегічними ініціативами Міністерства
7.1.2 Постійний контроль за виконанням стратегічних ініціатив Міністерства
7.1.3 Комплексне поліпшення обліково-звітної складової діяльності Міністерства

6.2 Розвиток системи
неперервного навчання та
підвищення мотивації
працівників

7.1 Забезпечення стратегічного
7. Стратегічне управління
управління організацією
організацією, постійне та
безперервне
вдосконалення операційної
діяльності
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Стратегічні ініціативи

дорожня карта
Стратегічних ініціатив
Стратегічні
напрями
7. Стратегічне управління
організацією, постійне та
безперервне
вдосконалення
операційної діяльності
(продовження)

Стратегічні цілі
7.2 Активне співробітництво з
податковими і митними службами інших
країн та застосування передового
міжнародного досвіду
7.3 Регулярна оцінка ефективності роботи
підрозділів Міністерства, побудова
системи управління якістю роботи
підрозділів Міністерства
7.4 Оптимізація організаційної та
функціональної структури Міністерства

7.5 Забезпечення комплексної
автоматизації ключових процесів
Міністерства

7.6 Побудова сучасної та динамічної
ІТ-функції
7.7 Забезпечення високого рівня
продуктивності, надійності та безпеки
інформаційних систем

вСеукраїнСЬкий форум

працівників Міністерства доходів і зборів України

Стратегічні ініціативи
7.2.1.Активне вивчення та впровадження провідного міжнародного досвіду з питань
оподаткування та митної справи
7.2.2 Створення інституту митно-податкових аташе при дипломатичних
представництвах України
7.2.3 Системна співпраця з податковими та митними службами інших країн
7.3.1 Впровадження моделі управління бізнес-процесами Міністерства
7.3.2 Розробка методики та побудова системи операційних показників для
функціональних та регіональних підрозділів Міністерства
7.3.3 Впровадження "найкращих практик" функції внутрішнього аудиту
7.4.1 Створення "табелів" територіальних органів Міністерства
7.4.2 Реструктуризація територіальних органів Міністерства на основі "табелів"
7.4.3 Побудова загальних центрів обслуговування для допоміжних функцій на
регіональному рівні
7.4.4 Побудова моделі взаємодії структурних підрозділів територіальних органів
Міністерства
7.5.1 Розробка плану автоматизації та централізованої архітектури автоматизованих
інформаційних систем
7.5.2 Покращення якості даних та звітності
7.5.3 Інтеграція автоматизованих інформаційних систем та створення "єдиного погляду"
на платника податків, зборів та митних платежів
7.5.4 Комплексна автоматизація процесів управління ризиками, пов'язаними з
платниками податків, зборів та митних платежів
7.5.5 Впровадження автоматизованих інструментів для розрахунку прогнозної бази
оподаткування
7.6.1 Побудова ефективного процесу управління ІТ
7.6.2 Максимальна централізація ІТ-функції
7.6.3 Проведення регулярного незалежного аудиту ІТ та інформаційної безпеки
7.7.1 Модернізація ІТ-інфраструктури, централізація управління ІТ-інфраструктурою
7.7.2 Побудова ефективної комплексної системи захисту інформації
7.7.3 Вдосконалення основного та побудова резервного центрів обробки даних, що
відповідають сучасним вимогам

Стратегічні
напрями
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