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Державна податкова служба України Офіційний портал

Наказ ДПС України від 25.11.2019 № 181 
"Про набори даних, які підлягають 
оприлюдненню (оновленню) у формі 
відкритих даних" (із змінами)Розділ: 
Відповідальні особи за завантаження наборів 
даних та оприлюднення інформації

 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.11.2019  № 181 

Із змінами, внесеними наказами ДПС від 26.11.2019 № 182, від 21.02.2020 №  93, від 03.07.2020 №
319, від 02.09.2020  № 465, від 05.11.2020 № 623, від 11.02.2021 № 202, від 01.03.2021 № 256, від

18.05.2021 № 521 

Про набори даних, які підлягають оприлюдненню (оновленню) у формі відкритих даних 

На виконання вимог пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 409 «Про
внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо відкритих даних», пункту 24
Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 (зі змінами) (далі – Положення),
статті 10¹ Закону України «Про доступ до публічної інформації» та керуючись вимогами підпункту 77
пункту 4 Положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 227, 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню (оновленню) у формі відкритих
даних, і відповідальних структурних підрозділів ДПС та Інформаційно-довідкового департаменту
ДПС, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів ДПС, Інформаційно-довідкового департаменту ДПС
забезпечити надання до Організаційно-розпорядчого департаменту:

2.1. наборів даних, які підлягають оприлюдненню (оновленню) у формі відкритих даних, згідно з
додатком, затвердженим цим наказом;

2.2. паспорта набору даних (пункт 7 Положення) та структури набору даних (пункт 2 Положення), які
підлягають оприлюдненню (оновленню) у формі відкритих даних і у форматах, визначених пунктом 8
Положення, та надалі у разі внесення змін до таких даних;
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2.3. відомостей про зміну відповідальних осіб, зазначених у паспорті набору даних, які підлягають
оприлюдненню (оновленню) у формі відкритих даних. 

Термін – постійно.

3. Визначити відповідальними особами за:

завантаження наборів даних на Єдиний державний вебпортал відкритих даних (data.gov.ua) та на
офіційний вебпортал ДПС (tax.gov.ua) Лавренюка Руслана Михайловича – начальника управління
організації розгляду звернень громадян та забезпечення доступу до публічної інформації
Організаційно-розпорядчого департаменту та Пряннікову Аллу  Володимирівну – заступника
начальника управління – начальника відділу забезпечення доступу до публічної інформації
управління організації розгляду звернень громадян та забезпечення доступу до публічної інформації
Організаційно-розпорядчого департаменту, які на підставі отриманої від структурних підрозділів
ДПС інформації, визначеної у пункті 2, здійснюють надалі заповнення та подання паспорта набору
даних, структури набору даних  і самого набору даних на зазначених інформаційних ресурсах;

на період тимчасової відсутності посадових осіб, зазначених в абзаці другому цього пункту,
визначити відповідальною особою Кутєву Галину Анатоліївну – головного державного інспектора
відділу забезпечення доступу до публічної інформації управління організації розгляду звернень
громадян та забезпечення доступу до публічної інформації Організаційно-розпорядчого
департаменту;

оприлюднення (у частині технічного розміщення) на офіційному вебпорталі ДПС (tax.gov.ua)
інформації, визначеної статтею 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»,  Короля
Сергія Петровича – начальника відділу адміністрування вебпорталу управління інформаційної
політики Організаційно-розпорядчого департаменту, Глобу Олексія Володимировича – головного
державного інспектора відділу адміністрування вебпорталу управління інформаційної політики
Організаційно-розпорядчого департаменту.

4. Директору Інформаційно-довідкового департаменту ДПС (Романов Іван) забезпечити:

4.1. завантаження наборів даних на Єдиний державний вебпортал відкритих даних (data.gov.ua);

4.2. надання до Організаційно-розпорядчого департаменту ДПС інформації, визначеної у пункті 2 для
розміщення надалі на офіційному вебпорталі ДПС (tax.gov.ua);

4.3. визначити розпорядчим документом відповідальну особу за оприлюднення наборів даних на
Порталі відкритих даних Єдиного державного вебпорталу відкритих даних та передачу інформації,
визначеної у пункті 2, до Організаційно-розпорядчого департаменту;

4.4. розміщення на офіційному вебпорталі ДПС зазначеного у пункті 4.3 розпорядчого документа.

5. Покласти персональну відповідальність за підготовку, передачу, актуальність, достовірність та
оновлення інформації для наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, на
керівників структурних підрозділів ДПС, Інформаційно-довідкового департаменту ДПС.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова                                                                                      Сергій ВЕРЛАНОВ

© 2021 Державна податкова служба України
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Державної податкової служби 
України 
 

25.11.2019 №  181 
 

(у редакції наказу Державної 
податкової служби України 
18.05.2021 №  521) 

 
Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню (оновленню) у формі відкритих даних, і відповідальних 

структурних підрозділів ДПС та Інформаційно-довідкового департаменту ДПС  
 
 

№ з/п Перелік наборів даних у формі відкритих даних Формат набору даних для 
оприлюднення 

Періодичність 
оновлення набору 

даних 

Відповідальний структурний підрозділ 
ДПС, Інформаційно-довідковий 

департамент ДПС за оприлюднення 
(оновлення) наборів даних 

1 2 3 4 5 
1 Реєстр платників податку на додану вартість СSV щодня  Департамент електронних 

сервісів 
2 Інформація про анулювання реєстрації 

платників податку на додану вартість 
СSV щодня Департамент електронних 

сервісів 
3 Державний реєстр реєстраторів розрахункових 

операцій  
СSV або у форматі, 
визначеному 
пунктом 9 
Положення про 
набори даних, які 
підлягають 
оприлюдненню у 
формі відкритих 
даних, 
затвердженого 

протягом 
трьох робочих 
днів з 
моменту 
внесення змін 

Департамент податкового аудиту 
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№ з/п Перелік наборів даних у формі відкритих даних Формат набору даних для 
оприлюднення 

Періодичність 
оновлення набору 

даних 

Відповідальний структурний підрозділ 
ДПС, Інформаційно-довідковий 

департамент ДПС за оприлюднення 
(оновлення) наборів даних 

1 2 3 4 5 
постановою 
Кабінету Міністрів 
України                    
від 21 жовтня 2015 
року  № 835 (далі – 
Положення) 

4 Реєстр великих платників податків СSV щороку, 
протягом 
трьох робочих 
днів з 
моменту 
внесення змін 

Департамент податкового 
адміністрування  

5 Реєстр платників податків – нерезидентів 
 

СSV щомісяця Департамент електронних 
сервісів 

6 Реєстр суб᾽єктів господарювання, які 
здійснюють оптову торгівлю спиртом 
коньячним (включаючи дистиляти у вигляді 
головної і хвостової фракції) і плодовим на 
підставі ліцензії на виробництво коньяку та 
алкогольних напоїв за коньячною технологією 
 

СSV протягом 
трьох робочих 
днів з 
моменту 
внесення змін 

Департамент контролю за 
підакцизними товарами 
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№ з/п Перелік наборів даних у формі відкритих даних Формат набору даних для 
оприлюднення 

Періодичність 
оновлення набору 

даних 

Відповідальний структурний підрозділ 
ДПС, Інформаційно-довідковий 

департамент ДПС за оприлюднення 
(оновлення) наборів даних 

1 2 3 4 5 
7 Єдиний державний реєстр виробників спирту 

етилового, коньячного і плодового, спирту 
етилового ректифікованого виноградного, 
спирту етилового ректифікованого плодового, 
спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю 
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів 

СSV протягом 
трьох робочих 
днів з 
моменту 
внесення змін 

Департамент контролю за 
підакцизними товарами 

8 Реєстр електронних форм податкових 
документів 

СSV протягом 
трьох робочих 
днів з 
моменту 
внесення змін 

Департамент електронних 
сервісів 

9 Єдиний реєстр суб᾽єктів господарювання, які 
можуть здійснювати реалізацію безхазяйного 
майна та майна, що переходить у власність 
держави 

СSV щороку, 
протягом 
трьох робочих 
днів з 
моменту 
внесення змін 
 

Департамент по роботі з 
податковим боргом 

10 Єдиний державний реєстр обладнання для 
промислового виробництва сигарет та цигарок 

СSV  щомісяця Департамент контролю за 
підакцизними товарами 

11 Довідники податкових пільг, що є втратами 
доходів бюджету, та інших податкових пільг 

СSV або у форматі, 
визначеному 
пунктом 9 
Положення 

щокварталу Департамент методології 
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№ з/п Перелік наборів даних у формі відкритих даних Формат набору даних для 
оприлюднення 

Періодичність 
оновлення набору 

даних 

Відповідальний структурний підрозділ 
ДПС, Інформаційно-довідковий 

департамент ДПС за оприлюднення 
(оновлення) наборів даних 

1 2 3 4 5 
12 Перелік типів об᾽єктів оподаткування СSV протягом 

трьох робочих 
днів з 
моменту 
внесення змін 

Департамент електронних 
сервісів 

13 Інформація про обсяги відшкодування податку 
на додану вартість з державного бюджету в 
звітному році 

СSV щомісяця Департамент управління 
ризиками  

14 Інформація про надходження податків і зборів СSV або у форматі, 
визначеному 
пунктом 9 
Положення 

щомісяця Департамент електронних 
сервісів  

15 Інформація про нарахування податків і зборів СSV або у форматі, 
визначеному 
пунктом 9 
Положення 

щомісяця Департамент електронних 
сервісів 

16 Інформація про суб᾽єктів господарювання, які 
мають податковий борг 

СSV або у форматі, 
визначеному 
пунктом 9 
Положення 

щомісяця Департамент по роботі з 
податковим боргом 

17 Інформація про надходження коштів єдиного 
внеску на загальнообов᾽язкове державне 
соціальне страхування 
 
 
 

СSV або у форматі, 
визначеному 
пунктом 9 
Положення 

щомісяця Департамент електронних 
сервісів 
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№ з/п Перелік наборів даних у формі відкритих даних Формат набору даних для 
оприлюднення 

Періодичність 
оновлення набору 

даних 

Відповідальний структурний підрозділ 
ДПС, Інформаційно-довідковий 

департамент ДПС за оприлюднення 
(оновлення) наборів даних 

1 2 3 4 5 
18 Показники контрольної роботи СSV або у форматі, 

визначеному 
пунктом 9 
Положення 

щомісяця Департамент податкового 
аудиту, Департамент управління 
ризиками, 
Департамент податкового 
адміністрування, Департамент 
боротьби з відмиванням доходів, 
одержаних злочинним шляхом 
(надаються показники щодо: 
«Взято участь у проведенні 
документальних перевірок» та 
«Складено матеріалів з ознаками 
кримінальних правопорушень») 

19 Єдиний державний реєстр місць зберігання СSV щотижня Департамент контролю за 
підакцизними товарами 

20 Інформація про суми переплат за податковими 
зобов᾽язаннями, в цілому та в розрізі основних 
податків 

СSV або у форматі, 
визначеному 
пунктом 9 
Положення 
 

щомісяця Департамент електронних 
сервісів 

21 Дані про податковий борг: загальна сума, сума і 
кількість розстрочок до року і більше року 

СSV щомісяця Департамент по роботі з 
податковим боргом 

22 Інформація про кількість і результати розгляду 
скарг за наслідками адміністративного 
оскарження 
 
 

СSV щомісяця Департамент адміністративного 
оскарження 
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№ з/п Перелік наборів даних у формі відкритих даних Формат набору даних для 
оприлюднення 

Періодичність 
оновлення набору 

даних 

Відповідальний структурний підрозділ 
ДПС, Інформаційно-довідковий 

департамент ДПС за оприлюднення 
(оновлення) наборів даних 

1 2 3 4 5 
23 Інформація про щомісячні надходження 

податків і зборів (за видами згідно з кодом 
бюджетної класифікації, у галузевому та 
регіональному розрізі) 
 

СSV або у форматі, 
визначеному 
пунктом 9 
Положення 

щомісяця Департамент електронних 
сервісів 

24 Інформація про щомісячні відомості про надані 
відстрочення (розстрочення) сплати податкових 
зобов᾽язань, списання податкового боргу (за 
видами податків та зборів та за окремими 
платниками податків) 

СSV щомісяця Департамент по роботі з 
податковим боргом 

25 Інформація про квартальні відомості про втрати 
бюджету від надання податкових пільг (за 
видами податків та зборів) 

СSV щокварталу Департамент електронних 
сервісів 

26 Інформація про кількість проведених 
планових/позапланових перевірок та їх 
результати 

СSV щомісяця Департамент податкового аудиту 

27 Інформація про суми донарахувань за актами 
перевірок 

СSV щомісяця Департамент податкового 
аудиту, Департамент контролю 
за підакцизними товарами 

28 Реєстр платників єдиного податку СSV або у форматі, 
визначеному 
пунктом 9 
Положення 

щодня Департамент податкового 
адміністрування, Департамент 
управління ризиками  

29 Реєстр неприбуткових установ та організацій 
 
 

СSV, xls(x) щодня Департамент управління 
ризиками 
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№ з/п Перелік наборів даних у формі відкритих даних Формат набору даних для 
оприлюднення 

Періодичність 
оновлення набору 

даних 

Відповідальний структурний підрозділ 
ДПС, Інформаційно-довідковий 

департамент ДПС за оприлюднення 
(оновлення) наборів даних 

1 2 3 4 5 
30 Реєстр платників акцизного податку з реалізації 

пального та спирту етилового  
 

СSV щодня Департамент електронних 
сервісів 

31 Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на оптову 
торгівлю спиртом 

СSV щодня Департамент контролю за 
підакцизними товарами 

32 Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на оптову 
торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та 
перрі (без додавання спирту) 

СSV щодня Департамент контролю за 
підакцизними товарами 

33 Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на оптову 
торгівлю алкогольними напоями – сидром та 
перрі (без додавання спирту) 
 

СSV щодня Департамент контролю за 
підакцизними товарами 

34 Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на оптову 
торгівлю алкогольними напоями, виключно 
пивом для виробників пива з обсягом 
виробництва до 3000 гектолітрів на рік  
 

СSV щодня Департамент контролю за 
підакцизними товарами 

35 Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на оптову 
торгівлю тютюновими виробами 
 

СSV щодня Департамент контролю за 
підакцизними товарами 

36 Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на 
роздрібну торгівлю алкогольними напоями 
 

СSV щодня Департамент контролю за 
підакцизними товарами 

37 Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на 
роздрібну торгівлю сидром та перрі (без 
додання спирту) 

СSV щодня Департамент контролю за 
підакцизними товарами 
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№ з/п Перелік наборів даних у формі відкритих даних Формат набору даних для 
оприлюднення 

Періодичність 
оновлення набору 

даних 

Відповідальний структурний підрозділ 
ДПС, Інформаційно-довідковий 

департамент ДПС за оприлюднення 
(оновлення) наборів даних 

1 2 3 4 5 
38 Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на 

роздрібну торгівлю тютюновими виробами 
 

СSV щодня Департамент контролю за 
підакцизними товарами 

39 Кількість зареєстрованих підприємців – 
платників єдиного податку із розподілом за 
групами, тис. осіб 

СSV щомісяця Департамент податкового 
адміністрування  

40 Інформація про сплату екологічного податку 
суб᾽єктами природних монополій та суб᾽єктами 
господарювання, які є платниками рентної плати 
за користування надрами 

СSV щомісяця Департамент електронних 
сервісів 

41 Фінансова звітність (звіт про фінансовий стан 
(баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший 
сукупний дохід (звіт про фінансові результати), 
подані як додаток до звітної (звітної нової) 
податкової звітності за річний податковий 
(звітний) період відповідно до пункту 46.2  
статті 46 Податкового кодексу України 

СSV щорічно Департамент управління 
ризиками 

42 Реєстр отримувачів бюджетної дотації СSV або у форматі, 
визначеному 
пунктом 9 
Положення 

щомісяця Департамент електронних 
сервісів, Департамент управління 
ризиками 

43 Реєстр заяв про розстрочення, відстрочення 
грошового зобов’язання чи податкового боргу 
 
 
 

СSV або у форматі, 
визначеному 
пунктом 9 
Положення   

щомісяця Департамент по роботі з 
податковим боргом 
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№ з/п Перелік наборів даних у формі відкритих даних Формат набору даних для 
оприлюднення 

Періодичність 
оновлення набору 

даних 

Відповідальний структурний підрозділ 
ДПС, Інформаційно-довідковий 

департамент ДПС за оприлюднення 
(оновлення) наборів даних 

1 2 3 4 5 
44 Перелік транспортних засобів, що переміщують 

пальне або спирт етиловий  
СSV  
 
 
 

щодня Департамент контролю за 
підакцизними товарами 

45 Єдиний державний реєстр суб’єктів 
господарювання, які отримали ліцензії на право 
виробництва, зберігання, оптової та роздрібної 
торгівлі пальним, та місць виробництва, 
зберігання, оптової та роздрібної торгівлі 
пальним 
 

СSV  щодня Департамент контролю за 
підакцизними товарами 

46 Інформація про платників, які мають борг 
(недоїмку) із сплати єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування 
 

СSV або у форматі, 
визначеному 
пунктом 9 
Положення   

щомісяця Департамент по роботі з 
податковим боргом 

47 Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на право 
оптової торгівлі рідин, що використовуються в 
електронних сигаретах  
 
 

СSV  щодня Департамент контролю за 
підакцизними товарами 

48 Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на право 
роздрібної торгівлі рідин, що використовуються 
в електронних сигаретах 
 
 

СSV  щодня Департамент контролю за 
підакцизними товарами 
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№ з/п Перелік наборів даних у формі відкритих даних Формат набору даних для 
оприлюднення 

Періодичність 
оновлення набору 

даних 

Відповідальний структурний підрозділ 
ДПС, Інформаційно-довідковий 

департамент ДПС за оприлюднення 
(оновлення) наборів даних 

1 2 3 4 5 
49 Довідник підприємств, установ, організацій та 

територіальних органів розпорядника 
інформації та організацій, що належать до сфери 
його управління, у тому числі їх 
ідентифікаційних кодів в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань, 
офіційних вебсайтів, адрес електронної пошти, 
номерів телефонів, місцезнаходження 
 

СSV або у форматі, 
визначеному 
пунктом 9 
Положення  

протягом 
трьох робочих 
днів з 
моменту 
внесення змін 

Департамент інфраструктури та 
бухгалтерського обліку, 
Департамент кадрового 
забезпечення та розвитку 
персоналу 

50 Інформація про структуру (організаційну 
структуру) розпорядника інформації  

СSV або у форматі, 
визначеному 
пунктом 9 
Положення  

протягом 
трьох робочих 
днів з 
моменту 
внесення змін 
(з моменту 
прийняття 
наказу про 
введення в 
дію штатного 
розпису) 

Департамент інфраструктури та 
бухгалтерського обліку, 
Організаційно-розпорядчий 
департамент, Інформаційно-
довідковий департамент ДПС  

51 Звіти, у тому числі щодо задоволення запитів на 
інформацію 

RTF, СSV або у 
форматі, 
визначеному 
пунктом 9 
Положення 

щомісяця, 
щокварталу, 
кожного 
півріччя 

Організаційно-розпорядчий 
департамент, Інформаційно-
довідковий департамент ДПС  
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№ з/п Перелік наборів даних у формі відкритих даних Формат набору даних для 
оприлюднення 

Періодичність 
оновлення набору 

даних 

Відповідальний структурний підрозділ 
ДПС, Інформаційно-довідковий 

департамент ДПС за оприлюднення 
(оновлення) наборів даних 

1 2 3 4 5 
52 Реєстр наборів даних, що перебувають у 

володінні розпорядника інформації 
СSV або у форматі, 
визначеному 
пунктом 9 
Положення 
 

протягом 
трьох робочих 
днів з 
моменту 
внесення змін 

Організаційно-розпорядчий 
департамент, Інформаційно-
довідковий департамент ДПС 

53 Переліки нормативно-правових актів, актів 
індивідуальної дії (крім 
внутрішньоорганізаційних), прийнятих 
розпорядником інформації, проекти 
нормативно-правових актів 
 

RTF, СSV або у 
форматі, 
визначеному 
пунктом 9 
Положення 

щомісяця, 
щороку 

Департамент методології 

54 Переліки регуляторних актів із зазначенням 
дати набрання чинності, строку проведення 
базового, повторного та періодичного 
відстеження їх результативності та інформації 
про джерело їх оприлюднення 

СSV або у форматі, 
визначеному 
пунктом 9 
Положення 

щокварталу Департамент методології 

55 План діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів із зазначенням видів і назв 
проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки 
проектів, найменування органів і підрозділів, 
відповідальних за розроблення проектів, дати їх 
внесення на розгляд регуляторного органу та 
посилання на джерело оприлюднення 
 
 
 

СSV або у форматі, 
визначеному 
пунктом 9 
Положення 

протягом 
трьох робочих 
днів з 
моменту 
внесення змін 

Департамент методології 
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№ з/п Перелік наборів даних у формі відкритих даних Формат набору даних для 
оприлюднення 

Періодичність 
оновлення набору 

даних 

Відповідальний структурний підрозділ 
ДПС, Інформаційно-довідковий 

департамент ДПС за оприлюднення 
(оновлення) наборів даних 

1 2 3 4 5 
56 Інформація про нормативно-правові засади 

діяльності розпорядника інформації  
RTF або у форматі, 
визначеному 
пунктом 9 
Положення  

протягом 
трьох робочих 
днів з 
моменту 
внесення змін 

Організаційно-розпорядчий 
департамент, Юридичний 
департамент 

57 Інформація із системи обліку публічної 
інформації 

СSV  щомісяця Організаційно-розпорядчий 
департамент, Інформаційно-
довідковий департамент ДПС 

58 Результати інформаційного аудиту СSV або у форматі, 
визначеному 
пунктом 9 
Положення 

щороку Організаційно-розпорядчий 
департамент 

 
 
Директор Організаційно- 
розпорядчого департаменту                                                                                                                                        Сергій ЗЛАКОМАН 
 


