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ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 

Стаття 19
1
. Функції контролюючих органів 

19
1
.1.41. забезпечують виконання функцій та повноважень, 

покладених на підрозділи податкової міліції; 

 

Стаття 41. Контролюючі органи та органи стягнення 

41.1. Контролюючими органами є органи доходів і зборів - 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування єдиної 

державної податкової, державної митної політики в 

частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізує 

державну податкову, державну митну політику, забезпечує формування 

та реалізацію державної політики з адміністрування єдиного внеску, 

забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері 

боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового та 

митного законодавства, а також законодавства з питань сплати 

єдиного внеску (далі - центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну 

політику), його територіальні органи. 

У складі контролюючих органів діють підрозділи податкової 

міліції. 

 

 

 

 

Стаття 61. Визначення податкового контролю та повноваження 

органів державної влади щодо його здійснення 

61.3. Органи Служби безпеки України, внутрішніх справ, 

податкової міліції, прокуратури та їх службові (посадові) особи не 

можуть брати безпосередньої участі у проведенні перевірок, що 

здійснюються контролюючими органами, та проводити перевірки 

 

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 

Стаття 19
1
. Функції контролюючих органів 

Виключити  

 

 

Стаття 41. Контролюючі органи та органи стягнення 

41.1. Контролюючими органами є органи доходів і зборів - 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

єдиної державної податкової, державної митної політики в 

частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та 

реалізує державну податкову, державну митну політику, забезпечує 

формування та реалізацію державної політики з адміністрування 

єдиного внеску, (далі - центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну 

політику), його територіальні органи. 

виключити 

Органом, що забезпечує формування та реалізацію 

державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при 

застосуванні податкового, митного бюджетного законодавства, 

а також законодавства з питань сплати єдиного внеску є 

центральний орган виконавчої влади, що формує і реалізує 

державну політику у сфері державного фінансового контролю, 

запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями 

 

Стаття 61. Визначення податкового контролю та повноваження 

органів державної влади щодо його здійснення 

61.3. Органи Служби безпеки України, внутрішніх справ, 

прокуратури та їх службові (посадові) особи не можуть брати 

безпосередньої участі у проведенні перевірок, що здійснюються 

контролюючими органами, та проводити перевірки суб'єктів 



суб'єктів підприємницької діяльності з питань оподаткування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 78. Порядок проведення документальних позапланових 

перевірок 

78.3. Працівникам податкової міліції забороняється брати участь 

у проведенні планових та позапланових виїзних перевірок платників 

податків, що проводяться контролюючими органами, якщо такі 

перевірки не пов'язані з веденням оперативно-розшукових справ або 

здійсненням кримінального провадження стосовно таких платників 

податків (посадових осіб платників податків), що знаходяться в їх 

провадженні. Перевірки платників податків податковою міліцією 

проводяться у межах повноважень, визначених законом, та в порядку, 

передбаченому Законом України "Про оперативно-розшукову 

діяльність", Кримінальним процесуальним кодексом України та іншими 

законами України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 168. Порядок нарахування, утримання та сплати 

(перерахування) податку до бюджету 

168.5. Суми податку на доходи фізичних осіб, що утримуються з 

грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, 

одержаних військовослужбовцями, особами рядового і начальницького 

підприємницької діяльності з питань оподаткування. 

61.4. Слідчі та оперативні підрозділи органів центрального 

органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну 

політику у сфері державного фінансового контролю, 

запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями, а 

також їх службові (посадові) особи в ході розслідування 

кримінальних проваджень, можуть брати безпосередню участь 

у проведенні перевірок, що здійснюються контролюючими 

органами, та проводити перевірки суб'єктів підприємницької 

діяльності з питань оподаткування згідно повноважень. 
 

Стаття 78. Порядок проведення документальних позапланових 

перевірок 

78.3. Посадовим особам слідчих та оперативних підрозділів 

органів центрального органу виконавчої влади, що формує і 

реалізує державну політику у сфері державного фінансового 

контролю, запобігання та боротьби з економічними 

правопорушеннями, забороняється брати участь у проведенні 

планових та позапланових виїзних перевірок платників податків, 

що проводяться контролюючими органами, якщо такі перевірки не 

пов'язані з веденням оперативно-розшукових справ або 

здійсненням кримінального провадження стосовно таких платників 

податків (посадових осіб платників податків), що знаходяться в їх 

провадженні. Перевірки платників податків проводяться 

посадовими особами оперативних та слідчих підрозділів 

органів центрального органу виконавчої влади, що формує і 

реалізує державну політику у сфері державного фінансового 

контролю, запобігання та боротьби з економічними 

правопорушеннями у межах повноважень, визначених законом, в 

порядку затвердженому Кабінетом Міністрів України та в 

порядку передбаченому Законом України "Про оперативно-

розшукову діяльність", Кримінальним процесуальним кодексом 

України та іншими законами України. 

 

Стаття 168. Порядок нарахування, утримання та сплати 

(перерахування) податку до бюджету 

168.5. Суми податку на доходи фізичних осіб, що утримуються 

з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, 

одержаних військовослужбовцями, особами рядового і 



складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої 

служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту 

інформації України, державної пожежної охорони, органів і підрозділів 

цивільного захисту, податкової міліції у зв'язку з виконанням 

обов'язків несення служби, спрямовуються виключно на виплату 

рівноцінної та повної компенсації втрат доходів цієї категорії громадян.  

 
 

 

Стаття 344. Пенсійне забезпечення посадових осіб контролюючих 

органів 

344.1. Пенсійне забезпечення посадових осіб контролюючих органів, 

крім діючих у них підрозділів податкової міліції, здійснюється в 

порядку та на умовах, передбачених Законом України "Про державну 

службу". 
 

Розділ XVIII
2 

ПОДАТКОВА МІЛІЦІЯ 

Стаття 348. Податкова міліція та її завдання 

348.1. Податкова міліція складається із спеціальних підрозділів 

по боротьбі з податковими правопорушеннями, що діють у складі 

відповідних контролюючих органів, і здійснює контроль за 

додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-

розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції. 

348.2. Завданнями податкової міліції є: 

запобігання кримінальним та іншим правопорушенням у сфері 

оподаткування та бюджетній сфері, їх розкриття, розслідування та 

провадження у справах про адміністративні правопорушення; 

розшук осіб, які переховуються від слідства та суду за 

кримінальні та інші правопорушення у сфері оподаткування та 

бюджетній сфері; 

запобігання і протидія корупції у контролюючих органах та 

виявлення її фактів; 

забезпечення безпеки діяльності працівників контролюючих 

органів, захисту їх від протиправних посягань, пов'язаних з 

виконанням службових обов'язків. 

Стаття 349. Структура податкової міліції 

349.1. До складу податкової міліції належать: 

головні управління (управління, відділи, відділення, 

начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної 

кримінально-виконавчої служби України, Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України, державної 

пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, 

співробітників органів центрального органу виконавчої влади, 

що формує і реалізує державну політику у сфері державного 

фінансового контролю, запобігання та боротьби з 

економічними правопорушеннями у зв'язку з виконанням 

обов'язків несення служби, спрямовуються виключно на виплату 

рівноцінної та повної компенсації втрат доходів цієї категорії 

громадян.  

 

Стаття 344. Пенсійне забезпечення посадових осіб 

контролюючих органів 

344.1. Пенсійне забезпечення посадових осіб контролюючих 

органів, здійснюється в порядку та на умовах, 

передбачених Законом України "Про державну службу". 

 

 

 

Виключити 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



сектори) центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує, державну податкову і митну політику; 

управління (відділи, відділення, сектори) податкової міліції 

відповідних державних податкових служб в Автономній Республіці 

Крим, областях, округах (на два і більше регіони), містах Києві та 

Севастополі; 

управління, головні відділи (відділи, відділення, сектори) 

податкової міліції відповідних державних податкових інспекцій у 

районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, 

міжрайонних, об'єднаних та контролюючих органах, що 

здійснюють супроводження великих платників податків. 

У складі податкової міліції діє спеціальний підрозділ, який 

проводить роботу по боротьбі з незаконним обігом алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів. 

349.2. Виключено. 

 

Стаття 350. Повноваження податкової міліції 

350.1. Податкова міліція відповідно до покладених на неї 

завдань: 

350.1.1. приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу 

інформацію про кримінальні та інші правопорушення, віднесені 

законом до компетенції податкової міліції, здійснює в 

установленому порядку їх перевірку і приймає щодо них 

передбачені законом рішення; 

350.1.2. проводить відповідно до закону оперативно-розшукову 

діяльність, а також досудове розслідування в межах наданої 

законом компетенції, вживає заходів щодо відшкодування завданих 

державі збитків; 

350.1.3. здійснює розшук осіб, які переховуються від слідства та 

суду за кримінальні та інші правопорушення у сфері 

оподаткування та бюджетній сфері; 

350.1.4. вживає заходів щодо виявлення і розслідування 

злочинів, пов'язаних з відмиванням, легалізацією, розкраданням 

коштів та іншими незаконними фінансовими операціями; 

350.1.5. виявляє причини і умови, що сприяли вчиненню 

злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування та 

бюджетній сфері, вживає заходів до їх усунення; 

350.1.6. у разі виявлення фактів, що свідчать про організовану 

злочинну діяльність, або дій, що створюють умови для такої 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



діяльності, направляє матеріали з цих питань відповідним 

спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю; 

350.1.7. передає відповідним правоохоронним органам 

матеріали за фактами правопорушень, за які законом передбачено 

кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить 

до компетенції податкової міліції; 

350.1.8. забезпечує безпеку діяльності контролюючих органів та 

їх працівників, а також захист працівників від протиправних 

посягань, пов'язаних з виконанням ними службових обов'язків; 

350.1.9. здійснює заходи щодо запобігання і протидії 

корупції у контролюючих органах та виявлення фактів корупції, а 

також усунення наслідків корупційних правопорушень; 

350.1.10. складає протоколи та розглядає справи про 

адміністративні правопорушення у випадках, передбачених 

законом; 

350.1.11. збирає, аналізує, узагальнює інформацію щодо 

порушень у сфері оподаткування та бюджетній сфері, прогнозує 

тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру, 

пов'язаних з оподаткуванням. 

350.1.12. виявляє кримінальні та інші правопорушення у сфері 

оподаткування, митній та бюджетній сферах, встановлює 

місцезнаходження платників податків, проводить опитування їх 

засновників, посадових осіб. 

350.2. Особа начальницького чи рядового складу податкової 

міліції незалежно від займаної посади, місцезнаходження і часу у 

разі звернення до неї громадян або посадових осіб із заявою чи 

повідомленням про загрозу особистій чи громадській безпеці або у 

разі безпосереднього виявлення такої загрози повинна вжити 

заходів щодо запобігання правопорушенню і його припинення, 

рятування людей, надання допомоги особам, які її потребують, 

встановлення і затримання осіб, які вчинили правопорушення, 

охорони місця події і повідомити про це найближчому органу 

внутрішніх справ. 

 

Стаття 351. Права податкової міліції 

351.1. Посадовим особам податкової міліції для виконання 

покладених на них обов'язків надаються права, передбачені 

підпунктами 20.1.2 (в частині отримання належним чином 

засвідчених копій документів), 20.1.4 (в частині проведення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



перевірок у встановленому цим Кодексом порядку), 20.1.8 і 20.1.20 

пункту 20.1 статті 20 цього Кодексу, а також пунктами 1 - 4, 

абзацами другим, третім пункту 5, пунктами 6 - 14, підпунктами 

"а" і "б" пункту 15 (з урахуванням положень цього Кодексу), 

пунктом 16 з дотриманням встановлених цим Кодексом правил 

проведення податкових перевірок, пунктами 17, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 

30 статті 11,статтями 12 - 15
1 

Закону України "Про міліцію". 

На податкову міліцію поширюються вимоги, 

встановлені статтями 3 і 5 Закону України "Про міліцію". 

 

Стаття 352. Прийняття на службу до податкової міліції 

352.1. На службу до податкової міліції приймаються на 

контрактній основі громадяни України, які мають відповідну 

освіту, здатні за своїми особистими, діловими, моральними 

якостями та станом здоров'я виконувати обов'язки відповідно до 

покладених на податкову міліцію завдань. 

На службу до податкової міліції не може бути прийнято особу, 

яка має не погашену або не зняту в установленому порядку 

судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої, або на яку 

протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення 

за вчинення корупційного правопорушення. 

352.2. Стосовно осіб, які претендують на службу в податковій 

міліції, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка у 

порядку, встановленому Законом України "Про засади запобігання 

і протидії корупції". 

352.3. Особи, які претендують на службу в податковій міліції, 

зобов'язані повідомити керівництву органу, на посаду в якому вони 

претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб. 

352.4. Громадяни України, які вперше зараховуються на службу 

до податкової міліції на посади начальницького і рядового складу, 

складають присягу такого змісту: 

"Я, (прізвище, ім'я, по батькові), вступаючи на службу до 

податкової міліції, присягаю на вірність Українському народові. 

Присягаю додержуватися Конституції і законів України, захищати 

права людини і громадянина, сумлінно виконувати свої обов'язки. 

Присягаю бути чесним і мужнім, пильно стояти на сторожі 

економічних інтересів Вітчизни, суворо зберігати державну та 

службову таємницю. Якщо я порушу присягу, готовий нести 

відповідальність, встановлену законом України". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особа начальницького чи рядового складу податкової міліції 

підписує текст присяги, який зберігається в її особовій справі. 

Стаття 353. Служба в податковій міліції 

353.1. Особи начальницького і рядового складу податкової 

міліції проходять службу у порядку, встановленому законодавством 

для осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх 

справ. 

353.2. Особи, прийняті на службу до податкової міліції, у тому 

числі слухачі та курсанти навчальних закладів за спеціальностями 

з підготовки кадрів податкової міліції, які перебувають на 

військовому обліку військовозобов'язаних, на час служби 

знімаються з нього і перебувають у кадрах податкової міліції 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізує, державну податкову і митну політику. 

353.3. Особи, які закінчили вищі навчальні 

заклади центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує, державну податкову і митну політику, і 

яким присвоєно спеціальне звання начальницького складу 

податкової міліції, звільняються від призову на строкову військову 

службу. 

353.4. Особам, яких прийнято на службу до податкової міліції на 

посади начальницького і рядового складу, присвоюються такі 

спеціальні звання: 

353.4.1. вищий начальницький склад: 

генерал-полковник податкової міліції; 

генерал-лейтенант податкової міліції; 

генерал-майор податкової міліції; 

353.4.2. старший начальницький склад: 

полковник податкової міліції; 

підполковник податкової міліції; 

майор податкової міліції; 

353.4.3. середній начальницький склад: 

капітан податкової міліції; 

старший лейтенант податкової міліції; 

лейтенант податкової міліції; 

353.4.4. молодший начальницький склад: 

старший прапорщик податкової міліції; 

прапорщик податкової міліції; 

353.4.5. рядовий склад: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



рядовий податкової міліції. 

353.5. Порядок присвоєння спеціальних звань молодшого 

начальницького та рядового складу податкової міліції 

визначається центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує, державну податкову і митну 

політику. 

Спеціальні звання старшого і середнього начальницького 

складу податкової міліції присвоюються в порядку, що 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

Спеціальні звання вищого начальницького складу податкової 

міліції відповідно до Конституції України присвоює Президент 

України за поданням керівника центрального органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує, державну податкову і 

митну політику. 

353.6. Особи начальницького і рядового складу податкової 

міліції мають формений одяг та знаки розрізнення і забезпечуються 

ними безкоштовно. 

Опис та зразки форменого одягу, знаків розрізнення 

начальницького і рядового складу податкової міліції 

затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

353.7. На посадових і службових осіб податкової міліції 

поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України 

"Про засади запобігання і протидії корупції". 

Стаття 354. Заохочення та відповідальність посадових і 

службових осіб податкової міліції 

354.1. Посадова чи службова особа податкової міліції у межах 

повноважень, наданих цим Кодексом та іншими законами, 

самостійно приймає рішення і несе за свої протиправні дії або 

бездіяльність дисциплінарну відповідальність згідно із 

Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ або іншу 

передбачену законом відповідальність. 

354.2. У разі порушення посадовою чи службовою особою 

податкової міліції прав і законних інтересів громадянина 

відповідний контролюючий орган зобов'язаний вжити заходів до 

поновлення цих прав, відшкодування завданих матеріальних 

збитків та на вимогу громадянина публічно вибачитися. 

354.3. Посадова чи службова особа податкової міліції, яка 

виконує свої обов'язки відповідно до наданих законом повноважень 

та у межах закону, не несе відповідальності за завдані збитки. Такі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



збитки компенсуються за рахунок держави. 

354.4. Посадова чи службова особа податкової міліції, яка 

порушила вимоги закону або неналежно виконує свої обов'язки, 

несе відповідальність у встановленому законом порядку. 

354.5. Дії або рішення податкової міліції, її посадових та 

службових осіб можуть бути оскаржені у встановленому законом 

порядку до суду чи прокуратури. 

354.6. До посадових чи службових осіб податкової міліції 

можуть застосовуватися заходи заохочення згідно 

з Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ або іншими 

нормативно-правовими актами керівником центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує, державну 

податкову і митну політику, та керівниками державних податкових 

служб в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, 

областях, округах. 

354.7. Посадова чи службова особа податкової міліції, яка 

повідомила про порушення вимог Закону України "Про засади 

запобігання і протидії корупції"іншою посадовою чи службовою 

особою, не може бути звільнена з роботи чи змушена до звільнення 

або притягнута до дисциплінарної відповідальності у зв'язку з 

таким повідомленням. 

Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної 

відповідальності такої особи оскаржується в установленому 

законом порядку. 

Стаття 355. Врегулювання конфлікту інтересів 

355.1. У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання 

службових повноважень посадова чи службова особа податкової 

міліції зобов'язана негайно доповісти про це своєму 

безпосередньому керівникові. Безпосередній керівник посадової 

особи чи службової особи податкової міліції зобов'язаний вжити 

всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту 

інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового 

завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового 

завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством. 

Стаття 356. Правовий та соціальний захист осіб 

начальницького і рядового складу податкової міліції 

356.1. Держава гарантує правовий та соціальний захист осіб 

начальницького і рядового складу податкової міліції та членів їхніх 

сімей. На них поширюються гарантії соціального і правового 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



захисту, передбачені статтями 20 - 23 Закону України "Про 

міліцію" та Законом України "Про статус ветеранів військової 

служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та 

їх соціальний захист". 

356.2. Державний нагляд за охороною праці осіб 

начальницького і рядового складу податкової міліції здійснюється 

самостійними органами державного нагляду за охороною праці 

податкової міліції. 

 

Стаття 357. Матеріальне та соціально-побутове забезпечення 

осіб начальницького і рядового складу податкової міліції 

357.1. Форми та розмір матеріального забезпечення осіб 

начальницького і рядового складу податкової міліції, включаючи 

грошове утримання, встановлюються Кабінетом Міністрів 

України. 

357.2. Пенсійне забезпечення осіб начальницького складу 

податкової міліції здійснюється у порядку, встановленому законом 

для осіб начальницького складу органів внутрішніх справ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


