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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 (далі – проект наказу).

Проект наказу розроблено з метою приведення у відповідність Положення 
про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників 
податків до:

Закону України від 05 листопада 2021 року № 1871-IX «Про надання 
публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця 
проживання в Україні»;

Постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX «Про 
утворення та ліквідацію районів»;

постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2021 року № 911 «Про 
затвердження Порядку формування та перевірки е-паспорта і е-паспорта для 
виїзду за кордон, їх електронних копій»;

постанови Кабінету Міністрів України від 01 вересня 2021 року № 1109 «Про 
внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів 
України від 04 червня 2014 року № 289 і від 25 березня 2015 року № 302»;

постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2021 року № 1239 
«Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо застосування 
відображення в електронній формі інформації, що міститься у посвідці на 
постійне проживання та посвідці на тимчасове проживання»;

постанови Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2022 року № 265 «Деякі 
питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів 
територіальних громад».

Запровадження норм проекту акта забезпечить:
для громадян – під час отримання адміністративних послуг, пов’язаних з 

реєстрацією осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, 
забезпечить можливість  пред’явлення або надання громадянами України е-
паспорта, е-паспорта для виїзду за кордон замість паспорта громадянина України 
та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, виготовлених на бланку;

іноземці та особи без громадянства, які перебувають на законних підставах 
на території України – забезпечить можливість  пред’явлення іноземцями та 
особами без громадянства посвідок на постійне або тимчасове проживання в 
мобільному додатку Порталу Дія, а також можливість надання електронних копій 
зазначених документів контролюючим органам засобами Порталу Дія;

електронну взаємодію між інформаційними ресурсами ДПС, ДМС;
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ведення адресних даних платників податків у контролюючих органах з 
використанням Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та 
територій територіальних громад.

Проект наказу оприлюднений на офіційній сторінці Міністерства фінансів 
України в мережі Інтернет (www.minfin.gov.ua) у рубриці «Законодавство» 
підрозділу «Проекти нормативно-правових актів у 2022 році». 
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