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Повідомлення про оприлюднення  

проекту наказу Міністерства фінансів України  

«Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію фізичних осіб у 

Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків» 

Міністерство фінансів України відповідно до пункту 2 частини першої статті 15 

Закону України «Про доступ до публічної інформації» повідомляє про оприлюднення 

проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до Положення про 

реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків».                                

Проект наказу розроблений Міністерством фінансів спільно з Державною податковою 

службою з метою приведення Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному 

реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від 29.09.2017 № 822, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.10.2017 за 

№ 1306/31174 у відповідність до: 

Закону України від 05.10.2017 № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги»; 

постанов Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1200 «Про утворення Державної 

податкової служби України та Державної митної служби», від 10.07.2019 № 691 «Про 

реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації 

прав дитини», від 15.04.2020 № 278 «Про реалізацію експериментального проекту щодо 

застосування відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті 

громадянина України у формі картки, та відображення в електронному вигляді інформації, 

що міститься у паспорті громадянина України для виїзду за кордон»; 

Плану заходів з реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні, 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 617-р. 

Видання вищезазначеного наказу дасть змогу реалізувати положення зазначених 

законодавчих актів в частині реалізації прав дитини на отримання адміністративних послуг 

без збільшення будь-яких витрат (матеріальних, часових тощо).Проект наказу оприлюднений 

на офіційній сторінці Міністерства фінансів України в мережі Інтернет (www.minfin.gov.ua).  

Зауваження та пропозиції стосовно змісту проекту наказу просимо надавати у 

письмовій та електронній формі протягом місяця з дня публікації цього оголошення за 

наступними адресами: 

Міністерство фінансів України, 01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 12/2,  

Е-mail: dybko@minfin.gov.ua  

Державна регуляторна служба України, 01001, м. Київ-11, вул. Арсенальна, 9/11, 

адреса web-сайту Служби: www.dkrp.gov.ua, 

E-mail загальний: inform@dkrp.gov.ua 

E-mail прес-служби: pres@dkrp.gov.ua 

 

Директор Департаменту  

податкової політики                                                                                   Лариса Максименко 
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