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Запит
про проведення громадської експертизи
Загальними зборами членів ГО «ПРАВОЗАХИСНЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ПРАВЕ
ДІЛО» від 07.04.2021 було прийнято рішення про проведення громадської
експертизи діяльності Міністерства фінансів України (далі – Мінфін).
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.11. 2008 № 976
надаємо наступну інформацію про інститут громадянського суспільства, що
проводитиме громадську експертизу:
Повна назва: Громадська організація «Правозахисне об'єднання «ПРАВЕ
ДIЛО»;
Відомості про легалізацію: Організація має статус юридичної особи,
зареєстрована Реєстраційною службою Головного управління юстиції в Одеській
області 13.11.2012, номер запису: 15561020000044958. Ідентифікаційний код
юридичної особи: 38436748;
Місцезнаходження: 65012, м. Одеса, вул. Канатна, 71;
Електронна пошта: info.pravodelo@gmail.com;
Предмет громадської експертизи: оцінка діяльності, ефективності прийняття і
виконання рішень Мінфіном відповідно до статей 41, 63, 70 глави 6 розділу ІІ
Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Мінфін,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року
№ 375, зокрема про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків.
Мета громадської експертизи полягає в проведенні громадського контролю за
діяльністю Мінфіну, підготовці на основі отриманих результатів громадської
експертизи пропозицій щодо вирішення суспільно значущих проблем для їх
врахуванні в роботі Мінфіну.
Для проведення громадської експертизи просимо направити на адресу
електронної пошти:
- наказ (розпорядження) Мінфіну про проведення експертизи;
- висловити позицію Мінфіну про причини, по яким громадяни України та
іноземні громадяни не можуть звертатися із заявою про реєстрацію у Державному
реєстрі фізичних осіб - платників податків з використанням електронних сервісів, а

також направляти такі заяви поштовим відправленням без нотаріального
посвідчення підпису у заяві (при наявності нотаріально посвідченого перекладу
паспортного документа для іноземців).
- пояснювальну записку до проекту наказу Мінфіну від 29.09.2017 № 822 Про
затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному Реєстрі
фізичних осіб - платників податків з листами про погодження МВС України, ДФС
України, державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, ДМС, МЗС,
Секретаріату уповноваженого Верховної ради України з справ людини. Висновки
та пропозиції профільних міністерств і відомств до проекту наказу.
Додаток – витяг з протоколу загальних зборів від 09.04.2021 № 7.
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Витяг з протоколу загальних зборів громадської організації
«ПРАВОЗАХИСНЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ПРАВЕ ДIЛО» від 07.04.2021 № 7
По другому питанню виступив член ГО «ПО «ПРАВЕ ДІЛО» - секретар Загальних зборів
Дроздовський В.М.:
До організації надійшло звернення від Міжнародної Асоціації закордонних українців з
питань діяльності Міністерства фінансів України (далі – Мінфін), пов'язаних з реєстрацією
фізичних осіб, які мають статус закордонних українців у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків.
Запропонував:
провести громадську експертизу на предмет оцінки діяльності, ефективності прийняття і
виконання рішень Мінфіном відповідно до статей 41, 63, 70 глави 6 розділу ІІ Податкового
кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Мінфін, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, зокрема про реєстрацію фізичних осіб
у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. Мета громадської експертизи полягає в
проведенні громадського контролю за діяльністю Мінфіну, підготовці на основі отриманих
результатів громадської експертизи пропозицій щодо вирішення суспільно значущих проблем для
їх врахування в роботі Мінфіну.
Голосували «ЗА» одноголосно.
Прийняли рішення по другому питанню: провести громадську експертизу на предмет оцінки
діяльності, ефективності прийняття і виконання рішень Мінфіном відповідно до статей
41, 63, 70 глави 6 розділу ІІ Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про
Мінфін, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
зокрема про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.
Мета громадської експертизи полягає в проведенні громадського контролю за діяльністю
Мінфіну, підготовці на основі отриманих результатів громадської експертизи пропозицій щодо
вирішення суспільно значущих проблем для їх врахування в роботі Мінфіну.
Присутні 15 членів організації з 24, кворум є, загальні збори є правомочними.
Протокол підписаний 07.04.2021: голова Загальних зборів О.С. Михайлик; секретар
Загальних зборів В.М. Дроздовський.
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