
29-30 січня 2020 року відбудуться безкоштовні семінари для столичних 

платників податків 

Заходи організовано Головним управлінням Державної податкової служби у 

м. Києві спільно з Департаментом промисловості та розвитку 

підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) та Дніпровською районною в місті Києві 

державною адміністрацією.  

29 січня 2020 року - семінар для юридичних осіб на тему «Новації 

податкового законодавства». 

Місце та час проведення: захід відбудеться у приміщенні Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар 

Праці 1/1, 2 поверх, актова зала.  

Початок семінару о 15:00, реєстрація розпочнеться о 14:30. 

 

Спікери: у семінарі візьмуть участь провідні фахівці Головного управління 

Державної податкової служби у м. Києві. 

 

Увага! Для участі у семінарі необхідно заповнити форму попередньої 

реєстрації за посиланням: 

 

https://forms.gle/ZicCb4sLkFgBtejG6 

 

 

30 січня 2020 року - семінар для фізичних осіб-підприємців на тему 

«Актуальні питання застосування норм податкового законодавства 

фізичними особами-підприємцями». 

 

Місце та час проведення: захід відбудеться у приміщенні Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, бульвар 

Праці 1/1, 2 поверх, актова зала.  

Початок семінару о 15:00, реєстрація розпочнеться о 14:30. 

 

Спікери: у семінарі візьмуть участь провідні фахівці Головного управління  

Державної податкової служби у м. Києві. 

 

Увага! Для участі у семінарі необхідно заповнити форму попередньої 

реєстрації за посиланням: 

 

https://forms.gle/sPuuTgDjf28dnchd8   

Додаткова інформація за телефонами: 236-16-42. 

 

https://forms.gle/ZicCb4sLkFgBtejG6
https://forms.gle/sPuuTgDjf28dnchd8


Програма проведення семінару на тему: «Новації податкового 

законодавства» 
Дата та місце проведення: 29 січня 2020 року в приміщенні  Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Праці, 1/1, 

ІІ поверх, актова зала 

Початок реєстрації: 14 год. 30 хв. 
 

№ 

з/

п 

Питання, що 

розглядатимуться на 

семінарі 

Викладач семінару 

(прізвище та посада) 
 

Регламент 

 
1. Відкриття семінару.          

Оголошення регламенту 
Рибченко Юлія Сергіївна - в.о. 

начальника управління  комунікацій ГУ 

ДПС у м. Києві 

15.00 – 15.05 

2. Декларація по податку на 

прибуток підприємств. Річна  

звітність з податку на прибуток 

 

Капустіна Наталія Олегівна - 

начальник відділу камеральних перевірок 

податкової звітності з податку на прибуток 

ГУ ДПС у м.Києві 

15.05 – 15.30 

3. Критерії ризиковості платника 

податку, критерії ризиковості 

здійснення операцій та 

показники, за якими 

визначається позитивна 

податкова історія платника 

податку 

Гергі Денис Семенович – заступник 

начальника управління моніторингу 

ризикових операцій ГУ ДПС у м. Києві 

Кукрі Наталія Василівна – начальник 

відділу взаємодії з платниками податків та 

розгляду звернень управління моніторингу 

ризикових операцій ГУ ДПС у м. Києві 

Маліновський Михайло Іванович –  

головний державний ревізор-інспектор 

відділу взаємодії з платниками податків та 

розгляду звернень ГУ ДПС у м. Києві 

15.30 – 16.10 

4. Новації у використанні РРО та 

веденні касових операцій 
Волинець Микола Володимирович – 

головний державний ревізор – інспектор 

відділу організації проведення фактичних 

перевірок управління контролю за 

розрахунковими операціями ГУ ДПС у м. 

Києві 

16.10 – 16.30 

5. Огляд актуальних питань 

практичного застосування 

податку на доходи фізичних 

осіб та єдиного внеску. 

Актуальні питання кампанії 

декларування громадянами 

доходів отриманих у 2019 році 

Брюшиніна Жанна Миколаївна -  
головний державний ревізор – інспектор 

відділу розгляду звернень платників 

податків ГУ ДПС у м. Києві 

Мостюк Наталія Володимирівна - 

головний державний ревізор – інспектор 

відділу розгляду звернень платників 

податків ГУ ДПС у м. Києві 

 

16.30 – 16.50 

6. Особливості податкового 

контролю за обігом пального 
Паладій Андрій Миколайович – 

заступник начальника управління – 

начальник відділу контролю за 

виробництвом та  обігом пального 

управління контролю за обігом підакцизних 

товарів та адміністрування акцизного 

податку ГУ ДПС у м. Києві 

16.50 – 17.10 



7. Питання - відповіді Капустіна Наталія Олегівна 

Гергі Денис Семенович 

Кукрі Наталія Василівна 

Маліновський Михайло Іванович 

Волинець Микола Володимирович 

Паладій Андрій Миколайович 

Брюшиніна Жанна Миколаївна  

Мостюк Наталія Володимирівна 

17.10 – 17.55 

 Заключне слово Рибченко Юлія Сергіївна – в.о. 

начальника управління комунікацій ГУ ДПС 

у м.Києві 

17.55 – 18.00 

Організатори залишають за собою право вносити зміни до програми 

семінару. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програма проведення семінару 

на тему: «Актуальні питання застосування норм податкового 

законодавства фізичними особами - підприємцями» 
Дата та місце проведення: 30 січня 2020 року в приміщенні  Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації  за адресою: м. Київ, бульвар Праці, 1/1, ІІ 

поверх, актова зала  

Початок реєстрації: 14 год. 30 хв. 
 

№ 

з/

п 

Питання, що 

розглядатимуться на 

семінарі 

Викладач семінару 

(прізвище та посада) 
 

Регламент 

 
1. Відкриття семінару.          

Оголошення регламенту 
Рибченко Юлія Сергіївна – в.о 

начальника управління комунікацій ГУ ДПС 

у м. Києві 

15.00 – 15.05 

2. Податок на доходи фізичних 

осіб: порядок нарахування та 

сплати фізичними особами – 

підприємцями. 

Єдиний внесок: порядок 

нарахування та сплати 

фізичними особами – 

підприємцями. 

Актуальні питання кампанії 

декларування фізичними 

особами – підприємцями на 

загальній системі оподаткування 

 

Брюшиніна Жанна Миколаївна -  
головний державний ревізор – інспектор 

відділу розгляду звернень платників 

податків управління адміністрування 

податків з фізичних осіб  ГУ ДПС у м. Києві 

Мостюк Наталія Володимирівна - 

головний державний ревізор – інспектор 

відділу розгляду звернень платників 

податків управління адміністрування 

податків з фізичних осіб  ГУ ДПС у м. Києві 

Стрілець Галина Володимирівна –  
головний державний ревізор – інспектор 

відділу адміністрування податків із 

самозайнятих осіб управління 

адміністрування податків з фізичних осіб  

ГУ ДПС у м. Києві 

15.05 – 15.45 

3. Порядок обрання або переходу 

на спрощену систему 

оподаткування. Ведення обліку 

доходів та подання  звітності 

платниками єдиного податку – 

фізичними особами.  

Типові помилки та порядок їх 

виправлення 

 

Чередніченко Інна Віталіївна- 
заступник  начальника відділу 

адміністрування єдиного податку з фізичних 

осіб управління адміністрування податків з 

фізичних осіб  ГУ ДПС у м. Києві 

15.45 – 16.15 

4. Новації у використанні РРО та 

веденні касових операцій. Нові 

правила застосування РРО для 

ФОП на спрощеній системі 

оподаткування 

Бондаренко Дмитро 

Володимирович – головний державний 

ревізор – інспектор відділу організації 

проведення фактичних перевірок управління 

контролю за розрахунковими операціями ГУ 

ДПС у  м. Києві 

16.15 – 16.45 

5. Електронні сервіси та 

адміністративні послуги ДПС 

України 

Боровик Марина Анатоліївна – 

заступник начальника управління – 

начальник відділу електронних сервісів та 

звітності ГУ ДПС у м. Києві 

Дерев’янко Світлана Олексіївна – 

заступник начальника відділу організації 

16.45 – 17.15 



роботи ЦОП та надання адміністративних 

послуг ГУ ДПС у м. Києві 

7. Порядок припинення 

підприємницької діяльності 

фізичною особою – 

підприємцем  

 

Шевченко Маргарита Альбертівна 

– начальник відділу перевірок самозайнятих 

осіб по припиненню підприємницької 

діяльності управління податкових перевірок 

фізичних осіб ГУ ДПС у м. Києві 

17.15 – 17.30 

8. Питання - відповіді Брюшиніна Жанна Миколаївна  

Мостюк Наталія Володимирівна  

Стрілець Галина Володимирівна  

Чередніченко Інна Віталіївна 

Бондаренко Дмитро Володимирович 

Боровик Марина Анатоліївна  

Дерев’янко Світлана Олексіївна  

Шевченко Маргарита Альбертівна 

17.30 – 17.55 

 Заключне слово Рибченко Юлія Сергіївна - в.о 

начальника управління комунікацій ГУ ДПС 

у    м. Києві 

17.55 – 18.00 

Організатори залишають за собою право вносити зміни до програми 

семінару. 

 


