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Зростання частки податкових надходжень у альтернативному проекті 
громади зумовлене високою концентрацією виробництва на території  
м. Кагарлик та 3 сіл. Таке об’єднання дозволить сформувати фінансово 
достатню успішну громаду, яка дозволить не просто зберігати, а й нарощувати 
економічний потенціал та фінансову стійкість та незалежність. Поруч з цим 
громада додаткового отримає: 60% адміністрованого податку на доходи 
фізичних осіб; 25% екологічного податку; 5% акцизного податку з реалізації 
підакцизних товарів; 100% єдиного податку; 100% податку на прибуток 
підприємств та фінансових установ комунальної власності; 100% податку на 
майно (нерухомість, земля, транспорт) та адміністративні збори й платежі. 

Також, ми вважаємо, що необхідно розробити стратегію функціонування 
громади на території Кагарлицького району основними цілями якої мають 
бути: створення умов для підвищення якості життя та добробуту населення на 
основі зростання конкурентоспроможності району, впровадження 
інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки, забезпечення сталого 
розвитку на сучасній технологічній основі, комплексного економічного і 
соціального розвитку адміністративно-територіальних одиниць. 

Отже, впровадження децентралізації має сприяти зацікавленості місцевих 
органів влади проводити ефективну та обґрунтовану бюджетну політику 
спрямовану на покращення іміджу району, збільшення доходів населення, 
розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності тощо. 
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ФІНАНСОВА ПОЛІЦІЯ – АНАЛІТИЧНА СЛУЖБА РОЗСЛІДУВАНЬ 

 
Ще у 2014 р. в уряді з'явилась пропозиція щодо ліквідації такого 

підрозділу Державної фіскальної служби, як податкова міліція, а на його 
основі створити якісно новий орган – Службу фінансових розслідувань, або 
Фінансову поліцію. 
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Цю ж ідею почав просувати і нинішній очільник Міністерства фінансів 

О. Данилюк, який із приходом на посаду міністра у травні 2016 р. оголосив 

податкову міліцію кримінальною структурою.  

Необхідність реформування силового блоку фіскальної служби 

підтверджують невтішна статистика, численні загальновідомі факти порушень 

і зловживань з боку податкової міліції [1]. 

Частково дану мету було досягнуто з 1 січня 2017 року, через допущення 

технічної помилки при внесенні змін до Податкового кодексу податкова 

міліція фактично опинилася поза законом, а до парламенту було внесено 

Проект Закону про фінансову поліцію – новий орган, співробітники якого 

будуть виконувати аналітичні функції (реєстраційний № 4228 від 

15.03.2016 р.). 

Метою законопроекту є розділення сервісної та правоохоронної функцій 

фіскальної служби, ліквідація податкової міліції, оптимізація структури та 

чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері фінансів, 

усунення дублювання їх функцій та cтворення фінансової поліції – 

державного правоохоронного органу, на який покладається обов'язок 

забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття 

злочинів у сфері формування та використання фінансових ресурсів держави, 

економічної безпеки [2].  

Запропонована модель боротьби з економічними злочинами повинна 

бути ефективною, зменшить податковий тиск на платників податків. Як 

зазначається, подібна система існує в Італії, Туреччині, Ірландії, Греції. 

Фінансова поліція буде складатися з центрального апарату і семи 

територіальний відділень [3].  

Пропонується ввести граничну кількість працівників фінансової поліції 

3 тис. осіб (проти 5,5 тис. у нинішній податковій міліції або 20 тис. осіб, якщо 

враховувати всі підрозділи по боротьбі з економічними злочинами у складі 

МВС, СБУ, НАБУ), «якість» кадрового складу (70% якого мають становити 

нові фахівці), вводиться персональна матеріальна відповідальність посадових 

осіб, але найголовніше – планується надати фінансовій поліції право 

розслідувати майже будь-які злочини економічного характеру (починаючи від 

несплати податків і закінчуючи справами про доведення до банкрутства). 

Керівництво фінансової поліції обиратимуть на конкурсній основі, 

причому конкурсну комісію буде сформовано за квотним принципом із 

представників різних органів влади, а також громадськості [1].  

Передбачається, що глава фінансової поліції отримуватиме близько 

64 тисячі гривень на місяць. Мінімальна зарплата в фінполіції становитиме 

16 тисяч гривень. Крім того, передбачена щомісячна доплата за вислугу років, 

за доступ до держтаємниці, знання іноземних мов [4].  

Важливо, що фінансова поліція не буде підпорядковуватися Державній 

фіскальній службі, її діяльність буде координуватись Кабінетом Міністрів 

України через міністра фінансів. На неї має бути покладено проведення 

досудового слідства у податкових, фінансових та митних злочинах [1].  

Відповідно до ст. 34 проекту у складі центрального управління 

фінансової поліції діятиме підрозділ внутрішнього контролю для 
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попередження, виявлення та відповідного реагування на прояви корупції, а 

також з метою контролю за дотриманням професійних та етичних стандартів 

працівників фінансової поліції та Міністерства фінансів України. З причин 

забезпечення інституційної та організаційної незалежності та неупередженості 

відповідного підрозділу передбачено, що останній підпорядковуватиметься 

Міністру фінансів України, а також координуватиметься та спрямовува- 

тиметься Міністром. 

Фінансова поліція двічі на рік оприлюднюватиме детальний звіт про 

свою діяльність, а також разом з висновком до нього Громадської ради при 

фінансовій поліції подаватиме звіт Президенту України, Верховній Раді 

України та Кабінету Міністрів України. Законопроектом встановлюються 

мінімальні вимоги до змісту звіту фінансовій поліції, серед яких є і показник 

обсягу тіньового бізнесу в Україні (п. 2 ч. 4, ч. 5 ст. 33 проекту). 

Прийняття законопроекту № 4228 передбачає зміни до інших чинних 

законодавчих актів. Не уникнуть коригувань такі спеціалізовані нормативні 

акти, як Кримінальний та Кримінально-процесуальний кодекси, Закон «Про 

оперативно-розшукову діяльність», Кодекс про адміністративні правопо- 

рушення, а також Податковий кодекс України [2]. 

Отже, очікується, що фінансова поліція – це буде функціонально і 

структурно новий державний правоохоронний орган, з оновленим штабом 

працівників, які виконуватимуть аналітичні функції, чия діяльність буде 

координуватись Кабінетом Міністрів через міністра фінансів. Даний проект 

наблизить нашу державу до європейських демократичних стандартів, оскільки 

подібна система вже ефективно існує в Італії, Туреччині, Ірландії та Греції. 

Головною метою створення нового органу передбачається подолання 

ряду проблем, з якими не впоралась податкова міліція, що призвело до 

неефективної її діяльності.  

Важливо відзначити необхідність функціонування в структурі фінансової 

поліції служби внутрішнього контролю, що допоможе уникнути можливих 

службових зловживань працівників, а також для більш ефективної їх 

діяльності обов’язковим є введення персональної відповідальності посадової 

особи за вчиненні правопорушення.  
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