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Повідомлення про оприлюднення  

проекту наказу Міністерства фінансів України  

«Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України  

від 02 жовтня 2015 року № 859» 

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 внесення 

змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859».                                

Проект наказу розроблений Міністерством фінансів України спільно з 

Державною податковою службою України з метою приведення форми 

податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо 

заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затверджених 

наказом Міністерства фінансів України  від 02 жовтня 2015 року № 859, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2015 року за  

№ 1298/27743 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 25 квітня 

2019 року № 177) у відповідність до Законів України від 16.01.2020 № 466 «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення 

адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у 

податковому законодавстві», від 19.09.2019 № 115 «Про внесення змін до 

Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування», від 19.09.2019 № 116 «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи 

фізичних осіб». 

Видання вищезазначеного наказу дасть змогу реалізувати положення 

зазначених законодавчих актів в частині реалізації прав платників податків на 

подання обʼєднаної звітності з податку на доходи фізичних осіб та єдиного 

внеску за звітний податковий рік 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 

Сергій Дибко, 206-57-78 
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