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ВСТУП
Актуальність теми. Проблема забезпечення фінансової безпеки
держави, складовою якої є податкова безпека, – одна із найбільш актуальних
в Україні. На її забезпечення спрямована діяльність багатьох правоохоронних
органів України, провідне місце серед яких займає податкова міліція, яка є
спеціалізованим правоохоронним державним органом виконавчої влади, який
діє у складі органів Державної фіскальної служби України та здійснює
контроль за додержанням податкового законодавства, забезпечує законність і
правопорядок у сфері податкових правовідносин, а також виконує
оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції.
Наразі, в умовах формування нової податкової системи, а також
реформуванні

існуючої

системи

правоохоронних

органів

держави,

дослідження місця податкової міліції в системі правоохоронних органів
України, визначення її адміністративно-правового статусу набуває особливої
актуальності, а спроба розв’язання цієї проблеми має важливе як наукове, так
і практичне значення для забезпечення фінансової безпеки держави.
Дотепер адміністративно-правовий статус податкової міліції України не
був предметом цілеспрямованого аналізу з точки зору адміністративного
права. Окремі аспекти правового регулювання діяльності податкової міліції
України висвітлювалися у роботах Т.В. Сараскіної («Організаційно-правові
засади діяльності податкової міліції в Україні», 2000 р.), О.П. Дзісяк
(«Правовий статус місцевих органів податкової служби в Україні», 2002 р.),
А.М. Куліша («Організаційно-правове забезпечення статусу працівників
податкової міліції України», 2003 р.), В.О. Кузнєцова («Відповідальність
працівників податкової міліції за адміністративні проступки та порядок її
реалізації», 2004 р.), Т.О. Пікулі («Правоохоронні органи в механізмі
держави України (теоретико-правові питання функціонування)», 2004 р.),
О.О. Бандурки («Управління державною податковою службою в Україні:
організаційно-правові аспекти», 2007 р.) та іншими.
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Безумовно,

дослідження

особливостей

адміністративно-правового

статусу податкової міліції України має ґрунтуватися на наукових засадах,
спиратися на дослідження українських і зарубіжних вчених. Тому науковотеоретичне підґрунтя дисертації складають праці вітчизняних і зарубіжних
фахівців теорії держави і права, конституційного права, адміністративного
права та процесу, інших галузевих правових наук, зокрема: В.Б. Авер’янова,
С.С. Алєксєєва,

О.П. Альохіна,

Г.В. Атаманчука,

Д.М. Бахраха,

Ю.П. Битяка,

В.С. Венедіктова,

С.В. Ківалова,

В.К. Колпакова,

Т.О. Коломоєць,

О.М. Бандурки,
І.П. Голосніченка,

В.Я. Малиновського,

Л.В. Попової та інших науковців.
Таким чином, недостатня розробленість на теоретичному рівні, наявність
практичних правових питань з реформування податкової міліції, а також
необхідність

проведення

комплексного

дослідження

адміністративно-

правового статусу податкової міліції України обумовлюють актуальність
теми даного дисертаційного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дослідження виконано у відповідності та на виконання Концепції
адміністративної реформи в Україні, затвердженій Указом Президента
України

від 22 липня

1998 року

№ 810/98;

Концепції

реформування

кримінальної юстиції України, затвердженій Указом Президента України від
8 квітня 2008 року № 311/2008; Указу Президента України від 9 грудня
2010 року № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів
виконавчої

влади»;

Концепції

забезпечення

національної

безпеки

у

фінансовій сфері, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від
15 серпня 2012 року № 569-р; Постанови Кабінету Міністрів України від
10 вересня 2014 року № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів
виконавчої влади».
Мета і задачі дослідження. Мета дисертації полягає у виробленні
концептуальних

засад

оптимізації

адміністративно-правового

статусу

податкової міліції України та формулюванні пропозицій щодо підвищення
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ефективності правового регулювання у цій сфері.
Відповідно до мети дослідження поставлено такі задачі:
– визначити місце податкової міліції України у системі правоохоронних
органів України;
– розглянути правові засади діяльності податкової міліції України;
– визначити сутність та окреслити структуру адміністративно-правового
статусу податкової міліції України;
– охарактеризувати цілі, завдання, функції і принципи діяльності
податкової міліції України;
– визначити організаційну структуру податкової міліції України;
– охарактеризувати компетенцію податкової міліції України;
– визначити особливості юридичної відповідальності посадових і
службових осіб податкової міліції України;
– узагальнити зарубіжний досвід організації діяльності податкових
органів та можливості його використання в діяльності податкової міліції
України;
– обґрунтувати напрями удосконалення організації діяльності податкової
міліції України.
Об’єктом

дослідження

є

діяльність

податкової

міліції

щодо

забезпечення податкової безпеки України.
Предмет

дослідження

складає

адміністративно-правовий

статус

податкової міліції України.
Методи дослідження. Методологічною основою дослідження стали як
загальнонаукові, так і спеціальні наукові методи пізнання. Для вирішення
завдань дисертаційного дослідження використовувався загальнонауковий
діалектичний метод. Серед конкретних наукових методів було застосовано
історико-правовий, структурно-логічний, логіко-семантичний, порівняльноправовий, методи групування та класифікації. Використання історикоправового методу дозволило дослідити процеси становлення підрозділів
податкової міліції в Україні (п. 1.1). Використання структурно-логічного
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методу

дозволило

правоохоронних

визначити

органів

місце

України

податкової

міліції

у

системі

Логіко-семантичний

(п. 1.1).

метод

уможливив вивчення понятійного апарату, зокрема таких понять як
«правоохоронна

діяльність»,

«правоохоронні

органи»,

«правове

регулювання», «статус», «правовий статус», «адміністративно-правовий
статус», «завдання», «функції», «принципи», «компетенція», «юридична
відповідальність» тощо (п.п. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 2.4). Порівняльно-правовий
метод застосовувався для визначення організаційної структури, правових
засад діяльності податкової міліції України (п.п. 1.2, 2.2), а також аналізу
зарубіжного

досвіду

організації

діяльності

податкових

органів

та

обґрунтування напрямів удосконалення правового регулювання діяльності
податкової міліції України (п.п. 3.1, 3.2). Методи класифікації, групування
використовувалися для виділення окремих елементів (завдань, функцій,
повноважень) адміністративно-правового статусу податкової міліції України
(п.п. 1.3, 2.1, 2.3, 2.4). За допомогою документального аналізу визначено
пріоритетні напрями діяльності податкової міліції України у 2015 році, а
також окреслено можливі шляхи її реорганізації у фінансову поліцію чи
службу фінансових розслідувань (п.п. 2.1, 3.2).
Нормативною основою роботи є Конституція України, закони України,
акти Президента України, Кабінету Міністрів України та Державної
фіскальної служби України, міжнародні нормативно-правові акти, а також
відомчі нормативно-правові акти‚ які регулюють відносини у сфері
діяльності підрозділів податкової міліції України.
Емпіричну базу дослідження склали аналітичні та статистичні матеріали
правоохоронної, профілактичної діяльності підрозділів податкової міліції
України у 2010-2014 роках.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що
дисертація є однією з перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці
комплексних

робіт,

яка

присвячена

проблемам

удосконалення

адміністративно-правового статусу податкової міліції України. У результаті
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проведеного дослідження отримані такі наукові результати:
вперше:
– обґрунтовано, що адміністративно-правовий статус податкової міліції
України визначається її конкретним призначенням, місцем і роллю в системі
правоохоронних

органів

України,

характеризується

її

компетенцією,

територіальними межами діяльності, а також юридичною відповідальністю
посадових та службових осіб, які працюють в її підрозділах;
– класифіковано основні функції діяльності податкової міліції шляхом
виділення наступних двох блоків: 1) загальні (внутрішньо-організаційні)
функції податкової міліції, як органу державної виконавчої влади: організація
діяльності;

кадрове

забезпечення;

фінансування;

матеріально-технічне

забезпечення; інформаційне забезпечення; прогнозування; планування;
контроль (внутрішньовідомчий); 2) спеціальні (зовнішні) функції податкової
міліції, як правоохоронного органу, що веде боротьбу з податковими
правопорушеннями, а також здійснює контроль за додержанням податкового
законодавства: оперативно-розшукова; кримінально-процесуальна; охоронна;
запобіжна; контроль;
удосконалено:
– поняття юридичної відповідальності посадових та службових осіб
податкової міліції України, під якою запропоновано розуміти правові
наслідки державно-владного примусового характеру, які настають у випадку
порушення

посадовою

чи

службовою

особою

податкової

міліції

встановлених норм права у зв’язку з виконанням або неналежним
виконанням

своїх

службових

обов’язків,

порушенням

встановлених

обмежень, зловживанням наданими правами або вчинення проступку, який
ганьбить їх як державних службовців, чи дискредитує орган, в якому вони
працюють;
– класифікацію

принципів

діяльності

податкової

виділення наступних двох блоків: 1) загальноправові

міліції

шляхом

(конституційні)

принципи, що притаманні діяльності усіх органів державної виконавчої
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влади, до яких відноситься й податкова міліція: принцип верховенства права;
принцип законності; принцип гуманізму й поваги до особи; принцип
публічності; принцип забезпечення дотримання прав і свобод людини і
громадянина; принцип забезпечення єдності державної політики; принцип
гласності;

принцип

соціальної

справедливості;

принцип

взаємодії

з

трудовими колективами, громадськими організаціями й населенням; принцип
відповідальності та ін.; 2) спеціальні (галузеві) принципи, що притаманні
діяльності податкової міліції, як правоохоронного органу держави: принцип
плановості та оптимізації управління; принцип об’єктивності та повноти;
принцип цілеспрямованості; принцип наступальності; принцип поєднання
гласних і негласних заходів; принцип конфіденційності та конспірації та ін.;
дістали подальшого розвитку:
– історичні аспекти становлення і формування підрозділів податкової
міліції в Україні, відповідно до яких історія підрозділів податкової міліції
бере свій початок з періоду виникнення у складі Української Радянської
Соціалістичної

Республіки

підрозділів

по

боротьбі

із

розкраданням

соціалістичної власності;
– положення про те, що податкова міліція належить до системи
правоохоронних органів України, місце якої обумовлено специфікою її
діяльності, а також підпорядкованістю Державній фіскальній службі
України;
– структурна побудова адміністративно-правового статусу податкової
міліції України, яка складається з: 1) цільового блоку; 2) структурноорганізаційного

блоку;

3) компетенції;

4) юридичної

відповідальності

посадових та службових осіб податкової міліції;
– визначення

мети

діяльності

податкової

міліції

України,

яка

представляє собою результат, на досягнення якого спрямована діяльність
усіх підрозділів податкової міліції – дотримання платниками податків
(фізичними і юридичними особами) податкової дисципліни, забезпечення
законності і правопорядку у сфері податкових правовідносин тощо;
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– характеристика видів компетенції податкової міліції України, серед
яких

виокремлено:

1) функціональну

компетенцію;

2) територіальну

компетенцію; 3) предметну компетенцію; 4) нормотворчу компетенцію;
– характеристика організаційної структури підрозділів податкової міліції
України, яка має трьохланкову систему. Першу ланку підрозділів податкової
міліції утворюють: Головне управління податкової міліції, Головне слідче
управління фінансових розслідувань ДФС України, Управління власної
безпеки. Другу ланку підрозділів податкової міліції складають управління
(відділи, сектори) податкової міліції відповідних контролюючих органів в
областях, округах (на два і більше регіони), місті Києві. До третьої ланки
структурних підрозділів податкової міліції відносяться головні відділи
(відділи, сектори) податкової міліції відповідних державних податкових
інспекцій у районах, містах (крім міста Києва), районах у містах,
міжрайонних,

об’єднаних

та

спеціалізованих

державних

податкових

інспекцій;
– характеристика зарубіжного досвіду функціонування податкових
органів, що здійснюють попередження, виявлення, припинення, розкриття і
розслідування злочинів у сфері оподаткування, шляхом виділення чотирьох
основних варіантів їх організації;
– положення щодо необхідності внесення змін до Розділу ХVІІІ²
Податкового кодексу України, які визначають правовий статус, функції,
задачі та повноваження податкової міліції.
Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості
використання висновків та пропозицій дисертації у:
– правотворчій діяльності – для удосконалення положень чинного
законодавства, що регламентує діяльність підрозділів податкової міліції
України;
– науково-дослідній сфері – як підґрунтя для подальших досліджень
питань адміністративно-правового статусу податкової міліції України;
– правозастосовній діяльності – для удосконалення реалізації правових
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норм у сфері діяльності податкової міліції України;
– навчальному

процесі –

під

час

викладання

дисциплін

«Адміністративне право України», «Судові та правоохоронні органи
України», при підготовці відповідних методичних та навчальних посібників,
а також підручників для студентів вищих навчальних закладів.
Апробація результатів дисертації. Дисертація виконана та обговорена
на кафедрі адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності
ОВС Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Її
матеріали були представлені на двох науково-практичних конференціях:
«Публічне адміністрування в сфері внутрішніх справ» (м. Київ, 14 травня
2015 р.) та «Вітчизняна юридична наука в умовах сучасності» (м. Харків, 2021 березня 2015 р).
Публікації. Основні наукові положення та висновки дисертаційного
дослідження викладено у чотирьох наукових статтях, опублікованих у
наукових фахових виданнях України, одній статті в іноземному виданні та
двох тезах доповідей на конференціях.
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РОЗДІЛ 1
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО
СТАТУСУ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ

1.1. Місце податкової міліції України у системі правоохоронних
органів України

Здійснення

загальної

характеристики

адміністративно-правового

статусу податкової міліції, на наш погляд, неможливе без визначення її місця
у системі правоохоронних органів України, а також окреслення історичних
етапів формування і розвитку податкової міліції в Україні. Тому, пропонуємо
спочатку дослідити історичні етапи формування податкової міліції в Україні,
а потім, з метою визначення місця податкової міліції у системі
правоохоронних органів України, з’ясувати зміст таких категорій як
«правоохоронна діяльність» та «правоохоронні органи».
Вважається, що розгляд історичних етапів формування і становлення
податкової міліції на території сучасної України варто починати з періоду її
виникнення ще у складі Союзу Радянських Соціалістичних Республік (далі –
СРСР), як підрозділів по боротьбі із розкраданням соціалістичної власності.
Хоча, як відзначає С. О. Маклаков, про кримінальне приховування прибутків
від оподаткування мова тоді не йшла, але напрацювання досвіду боротьби з
економічними злочинами є важливим елементом виконання завдань, які
стоять перед податковою міліцією України [94, c. 18].
Відразу після встановлення радянської влади в колишній Російській
імперії ведення боротьби з розкраданнями державного і громадського майна,
посадовими і господарськими злочинами було покладено на Військовореволюційний комітет і його органи на місцях, а після створення 20 грудня
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1917 року Всеросійської надзвичайної комісії – на спеціально утворений в її
складі відділ. Активну участь у цій боротьбі брали апарати кримінального
розшуку міліції, яка в Україні була створена декретом Раднаркому
республіки «Про організацію міліції» від 9 лютого 1919 року. З введенням
нової економічної політики в Україні зросла злочинність. Розроблення
головних планів охорони державної і громадської власності тоді було
компетенцією створеної Постійної наради по боротьбі з бандитизмом при
Раднаркомі Української Радянської Соціалістичної Республіки (далі – УРСР).
Міліцейські пости виставлялися біля заводів, фабрик, мостів, державних
установ, охоронялися радгоспи, продовольчі маршрути, елеватори, млини,
склади із сільськогосподарською продукцією, лісові багатства. В цей період
органи Всеросійської надзвичайної комісії перетворюються в органи
Державного політичного управління. В його складі створюється економічне
управління. Серед завдань, що покладалися на нього, були також боротьба з
хабарництвом, безгосподарністю, навмисним невиконанням зобов’язань за
договорами тощо. Велика увага приділялася організації боротьби зі
злочинністю в господарській сфері. У вересні 1920 року при Головному
управлінні міліції УРСР створюється відділ промислової міліції, в обов’язки
якої входило забезпечення охорони об’єктів народного господарства і
боротьба

з

розкраданнями

та

дрібними

крадіжками

державного

і

громадського майна. Пізніше в складі підрозділів кримінального розшуку
організуються спеціальні групи, що мали вести боротьбу зі злочинністю в
громадському секторі сільського господарства [61, с. 95].
У 1935 році перед міліцією і кримінальним розшуком ставиться
завдання боротьби зі злочинністю в роздрібній торгівлі, на ринках, складах, а
також розслідування справ про розкрадання, спекуляцію, посадові злочини.
Практика правотворчості та правозастосовчої діяльності викликала потребу
певної спеціалізації слідчо-оперативних працівників міліції. Серед інших
обставин це стало передумовою створення в системі Народного комісаріату
внутрішніх справ (далі – НКВС) самостійної служби по боротьбі з
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розкраданням, спекуляцією, хабарництво та іншими злочинами в сфері
економіки. 16 березня 1937 року НКВС СРСР було видано наказ про
організацію в Головному управлінні робітничо-селянської міліції НКВС
СРСР відділу по боротьбі з розкраданнями соціалістичної власності і
спекуляцією (далі – ВБРСВ). На ці органи покладалося керівництво
периферійними

органами

міліції

по

боротьбі

з

розкраданнями

та

спекуляцією, здійснення оперативної роботи по запобіганню цим злочинам і
їх розкриттю, розслідування цих злочинів тощо. В республіках, краях і
областях, а також у великих промислових центрах у складі управлінь міліції
створювалися відділи, групи по боротьбі з розкраданнями соціалістичної
власності і спекуляцією. Ця служба була створена і в Україні. Там, де апарати
по боротьбі з розкраданнями соціалістичної власності і спекуляцією не були
утворені, боротьбу з розкраданнями та спекуляцією вели інші служби міліції,
в тому числі і кримінальний розшук. У 1941 році до компетенції ВБРСВ було
віднесено боротьбу з контрабандою. Багато уваги приділялося боротьбі зі
спекуляцією. Посилюється боротьба за збереження державної та громадської
власності [61, с. 95].
Період Великої Вітчизняної війни поставив перед службою по боротьбі
з розкраданнями соціалістичної власності і спекуляцією нові завдання, у
наслідок чого виникли нові форми та методи діяльності служби: детальніше
проводився облік і контроль талонів та карток, розпочались перевірки
ваговимірюючих приборів тощо.
В січні 1947 року проводиться реорганізація відділу по боротьбі з
розкраданнями соціалістичної власності і спекуляцією Головного управління
міліції МВС СРСР в самостійне Управління по боротьбі із розкраданням
соціалістичної власності. Структура управління складалось із керівництва,
секретаріату та п’яти відділів. Перший та другий відділи керували роботою
республік та областей; третій здійснював оперативне обслуговування
об’єктів

народного

господарства

в

Москві;

четвертий

займався

розслідуванням справ; п’ятий вів інформаційну роботу. У 1948 році створено
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шостий відділ по боротьбі з підробками грошових знаків. З 1957 року
спостерігається збільшення штатної чисельності працівників Управління,
напрямки діяльності відділів було змінено таким чином: перший займається
боротьбою з розкраданнями державною торгівлею, другий в промисловому
секторі, третій в харчовій промисловості та сільському господарстві,
четвертий – спекуляція, п’ятий підробка грошових знаків, статистичний
облік веде Секретаріат [94, с. 19].
У 60-і роки Президія Верховної Ради СРСР видає ряд указів про
посилення кримінальної відповідальності за хабарництво та розкрадання
державного і громадського майна в особливо великих розмірах. Розвиток
подальшої діяльності апаратів по боротьбі з розкраданнями соціалістичної
власності і спекуляцією, вдосконалення використання їх сил і засобів у
боротьбі з економічною злочинністю спричинили ряд правових та
організаційних заходів. В цей період була зроблена спроба надати масового
характеру участі населення в боротьбі з правопорушеннями на всіх напрямах.
Повсюдно почали створюватися добровільні народні дружини, товариські
суди тощо. Практика довела, що ніякі громадські формування не можуть
замінити професіоналізм міліцейської роботи. Саме практика повсякденної
боротьби зі злочинністю поставила вимогу внесення змін у чинні та видання
нових нормативних актів, що регламентують окремі напрями роботи органів
внутрішніх справ по лінії ВБРСВ [61, c. 97].
У

70-80

роках

на

Управління

по

боротьбі

з

розкраданням

соціалістичної власності і спекуляцією покладалися завдання щодо:
забезпечення неухильного виконання законів, спрямованих на запобігання
розкраданням, господарським, посадовим та іншим злочинам, віднесеним до
компетенції служби по боротьбі з розкраданнями соціалістичної власності і
спекуляцією, та на їх розкриття; вдосконалення форм і методів боротьби зі
злочинністю, зміцнення зв’язків з громадськістю тощо. Ці завдання
визначили і структуру служб по боротьбі з розкраданнями соціалістичної
власності і спекуляцією. Апарати по боротьбі з розкраданнями соціалістичної
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власності і спекуляцією становили єдину систему галузевих підрозділів,
починаючи від Головного управління по боротьбі з розкраданнями
соціалістичної власності і спекуляцією МВС СРСР і кінчаючи районними
відділами, групами по боротьбі з розкраданнями соціалістичної власності і
спекуляцією.
Отже, підсумовуючи історичний нарис радянського періоду діяльності
підрозділів і служб по боротьбі з розкраданням соціалістичної власності,
економічними злочинами і спекуляцією приходимо до висновку, що у цей
період мова про кримінальне приховування прибутків від оподаткування не
йшла, проте вироблені форми, методи протидії та боротьби з економічними
злочинами стали основою, базою і важливим елементом сьогоденної
діяльності сучасної податкової міліції України.
Наступний період становлення і формування податкової міліції
України починається з перших днів незалежності України, коли актуальним
постало питання щодо стабільної податкової політики в державі, формування
та запровадження якої було покладено на утворену 1 липня 1990 року
Постановою Ради Міністрів України від 12 квітня 1990 року № 74 [173]
Державну податкову службу Української РСР, яка перебувала у складі
Міністерства фінансів України. А оскільки адміністративно-правовий статус
та місце податкової міліції в системі правоохоронних органів не можуть бути
визначені у відриві від органів державної податкової служби, вважаємо за
потрібне процес формування податкової міліції України розглянути у
контексті розвитку органів державної податкової служби України.
Отже, статус, функції та правові основи діяльності податкової служби
визначалися Законом України від 4 грудня 1990 року № 509-ХІІ «Про
державну

податкову

службу

в

Україні» [143].

На

підставі

цього

законодавчого акту основне місце в системі податкових органів відводилось
державним податковим інспекціям, які були утворені на базі відділів
державних доходів фінансових органів, підпорядкованих Міністерству
фінансів України. Новостворена державна податкова служба складалась з
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Головної податкової інспекції України, державних податкових інспекцій в
АР Крим, областях, районах, містах і районах у містах. У такому вигляді
податкова служба в Україні проіснувала майже до кінця 1996 року.
З 1996 року у країні почав спостерігатися значний ріст заборгованості у
частині платежів до бюджету, неконтрольований вивіз капіталу за кордон,
розростання неофіційного сектора економіки. Виникла ситуація, коли
податкова служба уже не мала змоги повною мірою виконувати функції,
покладені на неї державою. Крім того, необхідність реформування
податкової служби була обумовлена значним ростом кількості суб’єктів
господарювання; залученням в економіку країни іноземних інвестицій та
створенням підприємств іноземних держав, що вимагало переходу до
світових

стандартів

в

оподаткуванні;

збільшенням

концентрації

оподатковуваних оборотів у фізичних осіб; необхідністю створення
інформаційного простору для державного контролю за товарно-грошовими
потоками з країни, а також високим рівнем тінізації економіки; умовами
оплати

працівників

податкової

служби,

що

призвели

до

відтоку

висококваліфікованих кадрів [64].
З метою впровадження принципово нових підходів для вирішення
вказаних проблем Президентом України видано Указ від 22 серпня 1996 року
№ 760/96 «Про утворення Державної податкової адміністрації України та
місцевих державних податкових адміністрацій» [174] та Указ від 30 жовтня
1996 року № 1013/96 «Питання державних податкових адміністрацій» [116],
якими було встановлено, що Державна податкова адміністрація України є
центральним органом виконавчої влади, а податкові адміністрації в областях,
районах, містах і районах у містах – самостійними одиницями, які не входять
до складу місцевих державних адміністрацій. В жовтні 1996 року, згідно з
зазначеними указами, у складі Державної податкової адміністрації України
було утворено податкову поліцію, що з лютого 1998 року почала називатися
податковою міліцією, на основі підрозділів з боротьби із кримінальним
приховуванням прибутків від оподаткування Міністерства внутрішніх справ
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України та працівників підрозділів податкових розслідувань.
У лютому 1998 року Верховна Рада України схвалила нову редакцію
Законів України «Про державну податкову службу в Україні» та «Про
внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального кодексу України
та деяких інших законодавчих актів України у зв’язку з утворенням
податкової міліції». Після прийняття зазначених Законів державна податкова
служба в Україні стала повністю легітимною. Таким чином, була створена
якісно нова державна податкова служба, до складу якої увійшли: Державна
податкова адміністрація України; державні податкові адміністрації в
АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі; державні податкові
інспекції в районах, містах, районах у містах.
За останні роки в державній податковій адміністрації України були
зроблені значні кроки з її перетворення в сучасний орган державного
управління. Так, з метою вдосконалення роботи щодо боротьби з
відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, створення комплексної
системи державного контролю за сумнівними операціями, що здійснюються
суб’єктами підприємницької діяльності та на виконання Указу Президента
України від 19 липня 2001 року № 532/2001 «Про додаткові заходи щодо
боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом» [149] у
складі Державної податкової адміністрації України з 2001 року став
функціонувати Департамент боротьби з відмиванням доходів, одержаних
злочинним шляхом. Крім того, з метою виконання завдань і функцій щодо
запобігання, виявлення, припинення корупційних правопорушень з боку
працівників органів державної податкової служби України, забезпечення
безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби та їх
захист від протиправних посягань під час виконання службових обов’язків на
базі Управління по боротьбі з корупцією в органах державної податкової
служби утворено Управління внутрішньої безпеки.
На виконання Указу Президента України від 9 грудня 2010 року
№ 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої
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влади» [164]

було

розпочато

адміністрації

України

реорганізацію

Державної

податкової

у Державну податкову службу України, що

безпосередньо вплинуло і на організацію діяльності податкової міліції
України.
До березня 2013 року Державна податкова служба України була
центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовувалася і
координувалася Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів
України. Державна податкова служба України входила до системи органів
виконавчої влади і забезпечувала реалізацію єдиної державної податкової
політики, а також державної політики у сфері контролю за виробництвом та
обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, здійснювала
міжгалузеву координацію у цій сфері [166].
Відповідно до Указу Президента України від 18 березня 2013 року
№ 141/2013 «Про Міністерство доходів і зборів України» [162] Державна
податкова служба України та Державна митна служби України були
реорганізовані шляхом утворення Міністерства доходів і зборів України, яке
стало правонаступником вищезазначених служб. Пунктом 3 цього Указу
передбачалося, що до прийняття законодавчих та інших нормативноправових актів:
– у складі Міністерства доходів і зборів України та його територіальних
органів утворюються та діють підрозділи податкової міліції;
– Міністр доходів і зборів України здійснює повноваження, пов’язані з
прийняттям, проходженням та звільненням зі служби осіб рядового і
начальницького складу податкової міліції, які проходять службу у складі
Міністерства доходів і зборів України відповідно до Положення про
проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх
справ;
– за посадовими особами органів державної податкової та митної служб
та особами рядового і начальницького складу податкової міліції, які
переходять на службу до Міністерства доходів і зборів України та його
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територіальних органів, членами їх сімей зберігаються умови оплати праці та
матеріального забезпечення, пільги та інші соціальні гарантії (у тому числі
медичне обслуговування, санаторно-курортне та пенсійне забезпечення),
встановлені відповідно до законодавства для посадових осіб органів
державної податкової та митної служб та осіб рядового і начальницького
складу податкової міліції та членів їх сімей.
1 березня 2014 року Кабінетом Міністрів України було прийнято
постанову № 67 «Про ліквідацію Міністерства доходів і зборів» [160], якою
було припинено здійснення заходів щодо реорганізації Державної податкової
служби та Державної митної служби, що були розпочаті відповідно до Указу
Президента України від 24 грудня 2012 року № 726 «Про деякі заходи з
оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» [147]. Цією
Постановою також було відновлено діяльність Державної податкової служби
України та Державної митної служби України, які стали правонаступниками
прав та обов’язків ліквідованого Міністерства доходів і зборів у відповідних
сферах діяльності.
21 травня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову
№ 160 «Про утворення Державної фіскальної служби» [175], утворивши
Державну фіскальну службу як центральний орган виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів
України,

реорганізувавши

Міністерство

доходів

і

зборів

шляхом

перетворення.
Цього ж дня Кабінетом Міністрів України було прийнято Постанову
№ 236 «Про Державну фіскальну службу України» [146], затвердивши
Положення про Державну фіскальну службу України, за яким остання є
центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і
координується Кабінетом Міністрів України і який реалізує державну
податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи,
державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), державну політику у
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сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового,
митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного
внеску.
Крім того, 4 липня 2013 року Верховною Радою України було
прийнято Закон № 404-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу
України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи» [139] де у
підпункті 17.1.1 пункту 17.1 ст. 17 слова «в органах державної податкової
служби та в митних органах» замінено словами «у контролюючих органах», а
у пункті 38 у тексті Кодексу: слова «в органі державної податкової служби» в
усіх відмінках і числах замінено словами «у контролюючому органі» у
відповідному відмінку і числі, а слова «орган державної податкової служби,
митний орган», «орган державної податкової служби», «орган податкової
служби», «податковий орган», «державна податкова служба», «митний
орган» в усіх відмінках і числах – словами «контролюючий орган» у
відповідному відмінку і числі.
На сьогодні податкова міліція, відповідно до ст. 348 Податкового
кодексу України [126], 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. Завданнями податкової міліції є:
1) запобігання кримінальним та іншим правопорушенням у сфері
оподаткування та бюджетній сфері, їх розкриття, розслідування та
провадження у справах про адміністративні правопорушення;
2) розшук осіб, які переховуються від слідства та суду за кримінальні
та інші правопорушення у сфері оподаткування та бюджетній сфері;
3) запобігання і протидія корупції у контролюючих органах та
виявлення її фактів;
4) забезпечення безпеки діяльності працівників контролюючих органів,
захисту їх від протиправних посягань, пов’язаних з виконанням службових
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обов’язків.
Підсумовуючи історичний нарис становлення і формування в Україні
податкової міліції відзначимо, що історія органів податкової міліції бере свій
початок

з

періоду

Соціалістичної

виникнення

Республіки

у

підрозділів

складі
по

Української

боротьбі

із

Радянської

розкраданням

соціалістичної власності. І хоча, упродовж 20-80 рр. ХХ століття мова про
кримінальне приховування прибутків від оподаткування не йшла, але
напрацювання і отриманий досвід боротьби з економічними злочинами
підрозділів по боротьбі із розкраданням соціалістичної власності стали
важливим підґрунтям у діяльності сучасної податкової міліції України.
Наступним кроком у визначенні місця податкової міліції у системі
правоохоронних органів України є з’ясування змісту таких категорій як
«правоохоронна діяльність» та «правоохоронні органи».
В

теорії

права,

адміністративно-правовій

науці,

а

також

у

законодавстві України немає чіткого визначення поняття правоохоронної
діяльності, немає і вичерпного переліку правоохоронних органів. Кожен з
науковців, а також законодавець трактує їх по-різному, підкреслюючи ті чи
інші їх особливості. Так, О. М. Бандурка під правоохоронною діяльністю
розуміє державну діяльність, яка здійснюється з метою охорони права
спеціально уповноваженими органами шляхом застосування юридичних
заходів впливу у суворій відповідності із законом і при неухильному
дотриманні встановленого ним порядку [18, с. 6]. На думку О. В. Тюріної,
правоохоронна діяльність це певний різновид правозастосовчої діяльності,
яка

є

однією

із

специфічних

форм

реалізації

права.

Відмінність

правозастосування від інших форм реалізації права полягає в тому, що воно
є однією з форм активної організаційно-владної діяльності компетентних
органів держави, які діють від його імені і в межах його повноважень [210,
с. 18]. О. Ф. Скакун під правоохоронною діяльністю розуміє правову форму
діяльності

держави,

спрямовану

на

охорону

суспільних

відносин,

урегульованих правом, захист індивіда від правопорушень і притягнення
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винних до відповідальності [186, с. 508].
О. О. Чувильов

і

А. О. Чувильов

розглядають

правоохоронну

діяльність як у широкому так і вузькому розумінні: в широкому розумінні –
як діяльність усіх державних органів, що забезпечують дотримання прав і
свобод громадян, їх реалізацію, законність і правопорядок; а у вузькому
розумінні – як діяльність спеціально уповноважених органів з охорони права
від правопорушень, яка здійснюється у встановленій законом формі, згідно з
компетенцією того чи іншого органу [220, с. 4].
Правоохоронну діяльність розглядають також як різновид суспільної
охоронної діяльності, що здійснюється компетентними суб’єктами з метою
охорони суспільних відносин від правопорушень, вирішення юридичних
справ про правопорушення і вживання спеціальних заходів щодо їх
попередження [68, с. 191], а також як діяльність держави в особі його
спеціально

уповноважених

органів

по

забезпеченню

законності,

правопорядку, охороні прав і законних інтересів суспільства, держави,
громадських і інших об’єднань громадян, захисту прав і свобод людини і
громадянина, боротьбі із злочинами і іншими правопорушеннями, яка
здійснюється у встановленому законом порядку за допомогою застосування
в суворій відповідності із законом заходів юридичного впливу (в т.ч. заходів
державного примусу) [28, c. 2].
За своєю структурою правоохоронна діяльність може поділятися на:
попередження виникнення умов та причин суспільно небезпечних явищ;
припинення процесу їх розвитку; ліквідацію негативних наслідків. Вона
спрямована на охорону суспільних відносин, врегульованих правом нормами
права, від будь-яких посягань [129, с. 110]. Таким чином, правоохоронна
діяльність здійснюється в межах охоронних правовідносин і має відповідати
принципам правоохоронної системи. У них інтегровані всі принципи права,
правового регулювання, принципи правосвідомості і законності стосовно
цілей, завдань, засобів і методів правової охорони суспільних відносин [1,
с. 17–29].
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Отже, відповідно до існуючих доктринальних розробок даний вид
державної діяльності має ряд ознак. По-перше, така діяльність може
здійснюватися не будь-яким способом, а лише за допомогою застосування
юридичних заходів впливу. До них прийнято відносити заходи державного
примусу і стягнення, що регламентуються законом. По-друге, істотною
ознакою правоохоронної діяльності є те, що вживані в ході її здійснення
юридичні заходи впливу повинні суворо відповідати приписам закону.
Тільки закон може служити підставою застосування конкретного заходу і
чітко визначати його зміст. Орган, що застосовує такий захід, зобов’язаний
чітко

виконувати

відповідні

приписи.

По-третє,

характерним

для

правоохоронної діяльності є і те, що вона реалізується у встановленому
законом порядку, з дотриманням певних процедур. І нарешті, істотною
ознакою правоохоронної діяльності вважається те, що її реалізація
покладається перш за все на спеціально уповноважені державні органи, що
комплектуються відповідним чином підготовленими службовцями, –
здебільшого юристами, а також фахівцями, що компетентні у відповідних
галузях та сферах. У їх розпорядження надаються необхідні матеріальні і
технічні засоби. Організація і діяльність таких державних органів детально і
всебічно регламентуються в законодавчому порядку, зокрема шляхом
встановлення

особливих

процедурних

(процесуальних)

правил

для

вирішення найбільш відповідальних питань. Все це в сукупності спрямовано
на забезпечення оперативності, обґрунтованості, законності і справедливості
прийнятих уповноваженими органами рішень про застосування юридичних
заходів впливу, спрямованих на охорону прав від вже допущених або
передбачуваних порушень [54, с. 7–8].
Таким чином, правоохоронна діяльність розглядається як вид
державної діяльності, яка здійснюється з метою охорони права спеціально
уповноваженими державними органами шляхом застосування юридичних
заходів впливу в точній відповідності із законом і за неухильного дотримання
встановленого

порядку.

Правоохоронна

діяльність

спрямована

на
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запобігання виникненню умов і причин можливих та вчинених суспільно
небезпечних явищ, припинення їх розвитку та ліквідацію наслідків. Різним
видам правоохоронної діяльності властива одна спеціальна ознака. Вона
полягає в тому, що охорона прав фізичної чи юридичної особи здійснюється
шляхом застосування публічно встановлених процедур. Як охоронний
інструмент держави, правоохоронна діяльність впливає на поведінку
суб’єктів правовідносин за допомогою використання дозволів, приписів,
заборон,

контролю

за

їх

додержанням

та

реалізації

юридичної

відповідальності [127].
Поняття «правоохоронного органу» в юридичній літературі також
трактується по-різному. Так, О. М. Бандурка вважає, що правоохоронними
органами прийнято називати функціонуючі у суспільстві і державі установи
й організації, основним завданням діяльності яких є забезпечення законності,
боротьби зі злочинністю та іншими правопорушеннями [18, с. 8]. На думку
В. П. Бож’єва, правоохоронні органи утворюють певним чином відособлену
за ознакою професійної діяльності самостійну групу органів держави, що
мають свої чітко визначені завдання. Ці завдання полягають або у
відновленні порушеного права, наприклад, у галузі цивільних правовідносин,
або в покаранні правопорушника, коли відновити порушене право
неможливо (при здійсненні деяких злочинів, наприклад, при вбивстві), або у
відновленні порушеного права і покарання одночасно, коли можливість
відновити порушене право є, але правопорушник заслуговує ще і
покарання [31, с. 17]. О. В. Тюріна правоохоронний орган держави визначає
як орган, уповноважений державою на застосування заходів державного
примусу, рішення якого мають правозастосовчий характер, і діяльність якого
полягає у впливі на загрози праву як реальні, так і потенційні і носить
державно-владний,

юрисдикційний,

підзаконний

і

регламентований

характер [210, с. 20].
На думку Т. О. Пікулі, правоохоронний орган – це державний орган,
основним (головним) предметом діяльності якого є законодавчо визначені
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функції або завдання по боротьбі з правопорушеннями, що тягнуть за собою
юридичну відповідальність у сфері публічного права [117, с. 87]. Заслуговує
на увагу і думка В. М. Фокіна, який вважає, що термін «правоохоронні
органи» є збірним. Їм об’єднуються декілька груп державних органів, які по
характеру встановлених законом повноважень в здійсненні правоохоронної
діяльності є спеціалізованими по охороні прав і законних інтересів людини,
суспільства, держави або виконують правоохоронну функцію разом з іншими
функціями [218, с. 5].
Однією з головних характеристик правоохоронних органів є соціальна
обумовленість їх існування та діяльності, оскільки цілі, завдання, функції,
структура правоохоронних органів соціально обумовлені, регламентуються і
закріплюються в нормативно-правових актах. Діяльність найбільшого
структурного та функціонального органу правоохорони – органів внутрішніх
справ – є правовою за формою і соціальною за своєю суттю, бо вони
органічно вплетені в життя соціуму, визначаються ним і діють в ньому. Тому
будь-яка реорганізація системи органів внутрішніх справ, вибір тих чи інших
організаційних форм їх устрою, методів роботи, засобів реалізації
компетенції повинні бути соціально орієнтовані [118, c. 14].
Отже, правоохоронні органи забезпечують виконання вимог діючих
правових норм всіма суб’єктами соціальних відносин за допомогою
спеціальних методів і засобів, передбачених законом. Перш за все вони
наділяються правом застосовувати заходи державного примусу в цілях
забезпечення законності в порядку, передбаченому законом. Крім заходів
державного примусу вони мають право застосовувати і інші заходи
владного

впливу:

попередження

правопорушень,

правовиховні,

організаційні і інші заходи впливу. Але завжди відмінною рисою в їх
діяльності є те, що вони уповноважені на те державою, ця діяльність для
них є основною, вони застосовують заходи державного впливу, які
передбачені

відповідними

законами

і

у

встановленому

законом

процесуальному порядку, виконання яких обов’язково для відповідних
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посадових осіб і громадян. У цьому їх істотна відмінність від інших
організацій, що займаються правозахисною діяльністю, яка також має
позитивну дію і може координуватися з роботою правоохоронних
органів [137, с. 14].
У

законодавстві також

немає

чітко

визначеного

поняття

«правоохоронних органів», а також вичерпного їх переліку. У різних
законодавчих актах поняття та перелік правоохоронних органів визначаються
по-різному. Найширший їх перелік міститься у ст. 2 Закону України «Про
державний захист працівників суду і правоохоронних органів» [142], яка до
таких органів відносить органи прокуратури, внутрішніх справ, служби
безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, митні
органи, органи охорони державного кордону, органи державної податкової
служби, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи
державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони,
інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.
Термін «правоохоронні органи» згадується також у законах «Про державну
таємницю» [145], «Про контррозвідувальну діяльність» [159], «Про основи
національної безпеки України» [165], «Про участь громадян в охороні
громадського порядку та державного кордону» [176] та ін.
Нечітке й суперечливе вживання законодавцем терміна «правоохоронні
органи» свідчить про відсутність єдиного підходу в його розумінні й
тлумаченні. Це ускладнює розв’язання теоретичних проблем у цій сфері,
негативно впливає на правове регулювання компетенції правоохоронних
органів, правове й соціальне становище їхніх працівників, а отже, на їхню
діяльність загалом [127]. Разом з тим, найприйнятніше визначення поняття
«правоохоронні органи» міститься у ч. 4 ст. 1 Закону України «Про
демократичний
правоохоронними

цивільний
органами

контроль

над

держави»

Воєнною
відповідно

організацією
до

якої

і
під

правоохоронними органами слід розуміти державні органи, які відповідно до
законодавства здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції [141].
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Що

ж

стосується

правоохоронних

органів

податкової
України

міліції,

прямо

не

то

її

належність

закріплена

в

до

жодному

нормативному акті. Розділ XVIII-2 Податкового кодексу України [126], який
має назву «Податкова міліція» визначає функції, завдання, структуру та
повноваження податкової міліції, закріплюючи при цьому, що 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
(ст. 348 Податкового кодексу України).
Однак, враховуючи положення ст. 351 Податкового кодексу України
«Права податкової міліції», відповідно до якої 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 12-151 Закону України «Про міліцію» [161] та
поширюються вимоги, встановлені ст.ст. 3 і 5 Закону України «Про міліцію»,
можна зробити висновок, що податкова міліція має такий самий правовий
статус, як і міліція, і відповідно вважається правоохоронним органом.
Крім того, віднесення податкової міліції до правоохоронних органів
підтверджується положенням п. 348.1. ст. 348 Податкового кодексу України,
відповідно до якого податкова міліція здійснює контроль за додержанням
податкового законодавства, виконує оперативно-розшукову, кримінальнопроцесуальну та охоронну функції, а також п. 353.1. ст. З53 цього Кодексу,
відповідно до якого особи начальницького і рядового складу податкової
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міліції проходять службу у порядку, встановленому законодавством для осіб
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ.
Отже, виходячи з етимологічного розуміння понять «правоохоронна
діяльність» та «правоохоронні органи», а також з законодавчо закріпленого
правового статусу податкової міліції приходимо до висновку, що податкова
міліція України є спеціалізованим правоохоронним державним органом
виконавчої влади, який діє у складі відповідних контролюючих органів,
здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, забезпечує
законність і правопорядок у сфері податкових правовідносин, а також
виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну
функції.
Місце податкової міліції у системі правоохоронних органів України
визначається колом тих завдань та функцій, що покладаються на підрозділи
податкової міліції чинним законодавством, а унікальність полягає в її
підпорядкуванні

центральному

органу

виконавчої

влади –

Державній

фіскальній службі України.

1.2. Правові засади діяльності податкової міліції України

Діяльність будь-якого органу державної виконавчої влади, у тому числі
і податкової міліції України, повинна здійснюватися в межах відповідного
правового регулювання. Тому з метою визначення правових засад діяльності
податкової міліції України пропонуємо спочатку розглянути такі поняття як
«регулювання»,

«правове

регулювання»

та

«механізм

правового

регулювання».
Термін «регулювання» походить від латинського слова «regulo» –
«правило» та означає упорядкування, приведення чогось у відповідність до
чогось [67, с. 154]. Правове регулювання це – форма владного юридичного
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впливу на суспільні відносини, що здійснюється державою за допомогою всіх
правових засобів з метою їх упорядкування, закріплення і забезпечення [71,
с. 370]. На думку А. М. Шульги, правове регулювання – це державно-владна
дія на суспільні відносини за допомогою всієї сукупності юридичних
засобів [223, c. 125].
Л. М. Шестопалова під правовим регулюванням розуміє вплив права на
суспільні відносини за допомогою певних юридичних засобів, через систему
яких і забезпечується розвиток цих відносин у межах і напрямах, визначених
нормами права [221, с. 152]. Цієї ж думки притримуються С. Л. Лисенков та
В. В. Копєйчиков, які під правовим регулюванням розуміють дію права на
суспільні відносини за допомогою використання певних юридичних
засобів [205, с. 290], насамперед норм права [69, с. 217].
Правове регулювання, як відзначає А. Ф. Чєрданцев, не є за своєю
суттю матеріальним, а здійснюється через свідомість і волю людей. Воно
носить ідеальний характер і в тому сенсі, що здійснюється за допомогою не
матеріальних засобів, а особливих ідеальних засобів (об’єктів), які впливають
на свідомість суб’єктів права, формують їх волю в певному напрямі, щоб
викликати відповідну поведінку [219, с. 358]. Таким чином, в правовій науці
не склалося єдиного розуміння категорії «правове регулювання», разом з
тим, усі дослідники змісту категорії правового регулювання підкреслили, що
правове регулювання здійснюється за допомогою правових засобів, під
якими розуміються об’єктивовані субстанціонарні правові явища, які мають
фіксовані властивості, дозволяють реалізувати потенціал права, розкрити
його соціальну силу [12, С. 349–350].
Особливою ознакою правового регулювання є наявність специфічного
механізму, що забезпечує ефективність правового впливу на суспільні
відносини, а сукупність правових засобів, за допомогою яких саме
здійснюється такий вплив і складають поняття механізму правового
регулювання [189, с. 46]. Механізм правового регулювання, як відзначає
А. М. Шульга, це комплексне явище, складовими елементами якого є:
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1) норми права;
2) юридичні факти і акти застосування права;
3) правовідносини;
4) акти реалізації суб’єктивних прав і юридичних обов’язків [223,
с. 126].
Норми права є основою механізму правового регулювання. Адже саме з
юридичних норм, їх змісту починається правовий вплив на соціальні відносини.
Якість правового регулювання залежить від того, наскільки норми права вірно
враховують закономірності суспільних відносин, що регулюються, наскільки
високий рівень загальної і правової культури законодавчого корпусу. Безпосереднім
чинником виникнення правових норм є правотворча діяльність держави, що
полягає у прийнятті, зміні або відміні певних правових норм [66, С. 220–221].
На відміну від норми права акт застосування права обмежений рамками
конкретного випадку і стосується, як правило, індивідуально визначених суб’єктів,
наділяючи їх конкретними повноваженнями і накладаючи обов’язки. Дія акту
застосування права починається з моменту його ухвалення, а припиняється після
виконання розпорядження [107, с. 275]
Правовідносини, тобто суспільні відносини, відбуваються у межах
визначених нормами права. Норма права, регламентуючи суспільні відносини,
надає їм юридичної форми, його учасники стають суб’єктами права, які
взаємопов’язані суб’єктивними правами та юридичними обов’язками. Відтак,
правові відносини можна собі уявити як форму, в якій визначена в правовій
нормі модель поведінки суб’єктів набуває свого реального буття. Водночас
реалізація правових приписів, здійснення прав і обов’язків, що виходять з норми
права, може відбуватися і поза рамками правових відносин. Така ситуація
виникає, наприклад, при додержанні суб’єктом приписів права, що містять у
собі певні заборони [66, C. 220–221].
Акти

реалізації

суб’єктивних

прав

і

юридичних

обов’язків

представляють собою фактичну поведінку суб’єктів правових відносин, яка
пов’язана зі здійсненням суб’єктами своїх прав і обов’язків. У таких діях реально
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здійснюються виражені в правах та обов’язках міри можливої або належної
поведінки [203, с. 279].
Крім того, як відзначають Р. К. Русинов та А. П. Семитко, своєрідними
елементами механізму правового регулювання виступають правосвідомість і
режим законності. Своєрідність цих елементів полягає в їх нематеріальності,
але нематеріальність не заважає їм робити дієвий вплив на весь процес
правового регулювання. Від рівня правосвідомості і реальності режиму
законності залежить ефективність роботи всіх елементів механізму правового
регулювання [203,

с. 279]. Механізм

правового

регулювання

виражає

діяльний бік процесу перетворення нормативності права в упорядкованість
суспільних відносин. При цьому правове регулювання являє собою
довготривалий процес, який поділяється на стадії, на кожній з яких
працюють особливі правові засоби [80, с. 384].
Зведення в закон, створення суворих юридичних форм норм права –
перша стадія правового регулювання, коли створюється його нормативна
основа. На цій стадії введені в правову систему норми регламентують,
направляють поведінку учасників суспільного життя шляхом встановлення їх
правового статусу. Для суб’єкта права (індивіда або організації) визначається
коло його можливих прав і обов’язків [202, с. 274].
На

першій

стадії

здійснюється

загальна,

неперсоніфікована,

неіндивідуалізована дія права. Норми права орієнтують учасників правового
життя на досягнення поставлених ними цілей, попереджають про можливість
настання як позитивних, так і негативних наслідків поведінки людей у сфері
правового регулювання. У нормах права як би прогнозуються перешкоди на
шляху задоволення правових інтересів членів суспільства і вказуються
можливі правові засоби їх подолання. Крім того, на першій стадії
реалізуються інформативні можливості права, виявляється активна дія на
свідомість, волю, а значить, і на активну поведінку людей у сфері правового
регулювання [202, с. 275].
На другій стадії правового регулювання відбуваються індивідуалізація і
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конкретизація прав і обов’язків. Після настання обставин, передбачених
нормами, які іменуються юридичними фактами, виникають індивідуалізовані
відносини, у учасників виникають конкретні права і обов’язки. Тут учасники
правового життя "наділяються" способами поведінки, що витікають з норм
права

і

умов

конкретної

правової

ситуації,

тобто

здійснюється

індивідуалізація їх прав і обов’язків. Друга стадія – стадія активної роботи
елементу правового регулювання, що іменується правовідношенням [202,
с. 276].
Третя стадія правового регулювання характеризується реалізацією,
втіленням в життя тих прав і обов’язків конкретних суб’єктів, які у них є в
тій або інший правовий ситуацій (у конкретному правовідношенні). Стадія
реалізації прав і обов’язків може займати тривалий часовий період,
наприклад, в триваючих правовідносинах (трудових відносинах). На цій
стадії здійснюється захист порушених прав і інтересів суб’єктів, усуваються
перешкоди на шляху їх досягнення, тобто реалізується правоохоронна
функція права [202, с. 276].
Таким чином, визначивши зміст понять «регулювання», «правове
регулювання» та дослідивши його механізм, пропонуємо сформулювати
поняття правового регулювання діяльності податкової міліції України під
яким, на нашу думку, слід розуміти форму владного юридичного впливу на
діяльність підрозділів податкової міліції, що здійснюється відповідними
органами державної влади за допомогою права і сукупності правових засобів
з метою упорядкування цієї діяльності, утвердження, охорони і розвитку.
Складовим елементом механізму правового регулювання діяльності
податкової міліції є правові акти, адже підрозділи податкової міліції
здійснюють свою діяльність самостійно в межах чинного законодавства,
керуючись відповідними правовими актами. Як відзначає О. Ф. Скакун,
правовий акт – це акт-волевиявлення (рішення) уповноваженого суб’єкта
права, що регулює суспільні відносини за допомогою встановлення (зміни,
скасування, зміни сфери дії) правових норм, а також визначення (зміни,
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припинення) на основі цих норм прав і обов’язків учасників конкретних
правовідносин, міри відповідальності конкретних осіб за скоєне ними
правопорушення [188, с. 311].
В теорії права за юридичної субординацією розрізняють наступні види
правових актів:
1) нормативні, які регулюють певну сферу суспільних відносин і є
загальнообов’язковими;
2) індивідуальні (ненормативні), які породжують права і обов’язки
тільки у тих конкретних суб’єктів, яким вони адресовані, по конкретному
випадку;
3)

інтерпретаційні (акти

тлумачення

норм права), які

мають

допоміжний характер і, як правило, «обслуговують» нормативні акти [189,
с. 303]. В межах нашого дисертаційного дослідження нас цікавитимуть
нормативно-правові акти, адже саме вони є основним джерелом правового
регулювання діяльності податкової міліції України. Підкреслимо, що
правовий

режим

організації

діяльності

податкової

міліції

України

створюється системою нормативно-правових актів, які відрізняються один
від одного за декількома ознаками, а саме: юридичною силою, назвою,
органами, що їх видають, порядком набрання чинності тощо, однак всі вони
об’єднані загальною метою – упорядкування та організація діяльності
підрозділів податкової міліції України для реалізації завдань та функцій, що
покладаються на неї чинним законодавством.
У правовому регулюванні організації діяльності податкової міліції
вирішальне значення має Конституція України, ст. 3 якої закріпила, що
«Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека
визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи
людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і
забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави» [82],
тим самим підкресливши, що гарантування прав і свобод людини є основним
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напрямом діяльності усіх органів державної влади, зокрема, і органів
податкової міліції України. Крім того, Основний Закон України закріплює
принципи організації державної влади, які є базовими і для податкової
міліції, зокрема: принцип розподілу влад (ст. 6 Конституції України);
принцип верховенства права (ст. 8 Конституції України); принцип законності
(ч. 2 ст. 6 та ч. 2 ст. 19 Конституції України); принцип пріоритету прав і
свобод людини і громадянина у діяльності державних органів (ч. 2 ст. 3
Конституції України); принцип відповідальності держави (посадових осіб) за
свою діяльність перед громадянами (ч. 2 ст. 3 Конституції України).
Закон України від 17 березня 2011 року № 3166-VI «Про центральні
органи виконавчої влади» [178] визначає організацію, повноваження та
порядок діяльності центральних органів виконавчої влади, до яких належить
і Міністерство доходів і зборів України, структурним підрозділом якої є
податкова міліція. Відповідно до ст. 2 цього Закону, діяльність міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади ґрунтується на принципах
верховенства права, забезпечення дотримання прав і свобод людини і
громадянина, безперервності, законності, забезпечення єдності державної
політики, відкритості та прозорості, відповідальності та єдиноначальності.
Податковий

кодекс

України [126]

визначає

завдання,

загальну

структуру, повноваження, права податкової міліції, правовий і соціальний
захист, матеріальне і соціально-побутове забезпечення посадових і службових
осіб податкової міліції. Так, відповідно до ст. 348 Податкового кодексу
України [126], 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.
Основними завданнями податкової міліції визначено:
1) запобігання кримінальним та іншим правопорушенням у сфері
оподаткування та бюджетній сфері, їх розкриття, розслідування та
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провадження у справах про адміністративні правопорушення;
2) розшук осіб, які переховуються від слідства та суду за кримінальні
та інші правопорушення у сфері оподаткування та бюджетній сфері;
3) запобігання і протидія корупції у контролюючих органах та
виявлення її фактів;
4) забезпечення безпеки діяльності працівників контролюючих органів,
захисту їх від протиправних посягань, пов’язаних з виконанням службових
обов’язків.
Міжнародно-правові акти також відіграють важливу роль у правовому
регулюванні діяльності податкової міліції. Так, Угода про технічне
співробітництво між Державною податковою службою України та Службою
державних доходів Латвійської Республіки від 11 жовтня 2012 року [211],
Угода про технічне співробітництво між Державною податковою службою
України та Міністерством фінансів Грузії від 28 вересня 2012 року [212],
Угода про технічне співробітництво між Державною податковою службою
України та Головною державною податковою інспекцією при Міністерстві
фінансів Республіки Молдова від 28 вересня 2012 року [213] визначають
правові засади співробітництва сторін у податковій сфері, враховуючи
взаємні інтереси, зокрема за такими напрямами: 1) боротьба з ухиленнями від
сплати податків; 2) навчання та розвиток персоналу; 3) обмін інформацією
тощо.
Правовою основою діяльності податкової міліції є правові акти, що
видаються Кабінетом Міністрів України. Так, постановою Кабінету Міністрів
України від 30 жовтня 1998 року № 1716 «Про проходження служби особами
начальницького складу податкової міліції та обчислення їм вислуги років,
призначення та виплати пенсій і грошової допомоги» [170] установлено, що
особи начальницького складу податкової міліції проходять службу в порядку,
встановленому

Положенням

про

проходження

служби

рядовим

і

начальницьким складом органів внутрішніх справ Української РСР,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів УРСР від 29 липня 1991 року
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№ 114 [155].
Діяльність податкової міліції України за окремими напрямками роботи
регулюється: Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» [163];
Законом України «Про міліцію» [161], Кримінальним кодексом України [85];
Кримінальним процесуальним кодексом України [86]; Кодексом України про
адміністративні правопорушення [75] тощо.
Так, Закон України «Про міліцію» [161] визначає, що правовою основою
діяльності податкової міліції є: Конституція

України, цей Закон, інші

законодавчі акти України, постанови Верховної Ради України, укази
Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні акти
Міністерства внутрішніх справ України, Загальна декларація прав людини,
міжнародні правові норми, ратифіковані у встановленому порядку (ст. 4
Закону). Крім того, ст. 3 Закону закріплено, що діяльність податкової міліції
повинна будуватися на принципах законності, гуманізму, поваги до особи,
соціальної справедливості, взаємодії з трудовими колективами, громадськими
організаціями й населенням. Діяльність податкової міліції є гласною. Вона
інформує органи влади і управління, трудові колективи, громадські організації,
населення і засоби масової інформації про свою діяльність, стан громадського
порядку та заходи щодо його зміцнення. За погодженням з податковою
міліцією засоби масової інформації можуть акредитувати своїх журналістів при
її органах. Не підлягають розголошенню відомості, що становлять державну
або службову таємницю. У підрозділах податкової міліції не допускається
діяльність політичних партій. При виконанні службових обов’язків працівники
податкової міліції незалежні від впливу політичних партій та інших об’єднань
громадян.
Закон України «Про міліцію» закріплює також права посадових осіб
податкової міліції, що передбачені пунктами 17, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 30 статті
11, статтями 12-151 цього Закону.
Держава гарантує правовий та соціальний захист осіб начальницького і
рядового складу податкової міліції та членів їхніх сімей. На них
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поширюються гарантії соціального і правового захисту, передбачені
ст.ст. 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» [172].
Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» [163] визначає,
що оперативні підрозділи органів доходів і зборів – оперативні підрозділи
податкової міліції є суб’єктами здійснення оперативно-розшукової діяльності
(аб. 6 ст. 5 Закону), яка має ґрунтується на принципах верховенства права,
законності, дотримання прав і свобод людини (ст. 4 Закону).
На посадових і службових осіб податкової міліції поширюються
вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про засади запобігання
і протидії корупції» [150]. Так, відповідно до пп. д п. 1 ст. 4 Закону особи
начальницького складу податкової міліції є суб’єктами відповідальності за
корупційні правопорушення. Крім того, 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».
Кримінальним процесуальним кодексом України [86] (ч. 3 ст. 216
Кодексу) визначено, що слідчі органи, які здійснюють контроль за
додержанням податкового законодавства, здійснюють досудове розслідування
злочинів, передбачених статтями 204, 212, 212¹, 216, 219 Кримінального
кодексу України [85].
Якщо під час розслідування зазначених злочинів будуть встановлені
злочини, передбачені ст.ст. 192, 200, 205, 222, 222¹, 358 Кримінального
кодексу України, вчинені особою, щодо якої здійснюється досудове
розслідування, або іншою особою, якщо вони пов’язані зі злочинами,
вчиненими особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, вони
розслідуються слідчими органів, що здійснюють контроль за додержанням
податкового законодавства.
Кодексом України про адміністративні правопорушення (аб. 26 п. 1 ч. 1
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ст. 255 Кодексу) [75] визначено право уповноважених осіб органів державної
податкової служби, до яких відносяться і працівники податкової міліції,
складати протоколи про адміністративні правопорушення за ст.ст. 51-2, 155-1,
162-1, 162-2, 163-1 - 163-4, 163-12, 164, 164-5, 164-16, 166-16, 166-17, 177-2
Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Необхідно також підкреслити, що особи начальницького і рядового
складу податкової міліції проходять службу у порядку, встановленому
законодавством для осіб начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ (ст. 353.1. Податкового кодексу України). Посадова чи
службова особа податкової міліції у межах повноважень, наданих
Податковим кодексом України та іншими законами, самостійно приймає
рішення і несе за свої протиправні дії або бездіяльність дисциплінарну
відповідальність згідно із Дисциплінарним статутом органів внутрішніх
справ [148] або іншу передбачену законом відповідальність.
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 реалізує державну
податкову політику, та керівниками державних податкових служб в
Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах
(ст. 354.6. Податкового кодексу України).
Крім основних законодавчих актів, діяльність податкової міліції більш
детально регулюється відомчими нормативними актами, зокрема наказами
Державної податкової служби України. Так, наказом Державної податкової
адміністрації України від 15 травня 2008 року № 313 затверджено Інструкцію
про порядок обчислення стажу служби для виплати винагороди за вислугу
років особам начальницького складу податкової міліції державної податкової
служби України [153].
Наказом Державної податкової адміністрації України від 28 жовтня
2009 року № 585 [152] закріплено Інструкцію з оформлення органами
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державної

податкової

служби

матеріалів

про

адміністративні

правопорушення. Дана інструкція розроблена відповідно до вимог Кодексу
України про адміністративні правопорушення та інших нормативно-правових
актів і встановлює порядок оформлення матеріалів про адміністративні
правопорушення в органах державної податкової служби, а також процедуру
складання протоколів про адміністративні правопорушення, розгляду справ
про адміністративні правопорушення органами державної податкової
служби, ведення діловодства у справах про адміністративні правопорушення,
а також забезпечення належного розгляду скарг на постанови по справах про
адміністративні правопорушення.
Організація

взаємодії

підрозділів податкової

міліції

з

іншими

структурними підрозділами органів державної податкової служби для
встановлення місцезнаходження платника податків врегульована наказом
Державної податкової адміністрації України від 17 травня 2010 року № 336
«Про затвердження Положення про організацію взаємодії підрозділів
податкової міліції з іншими структурними підрозділами органів державної
податкової

служби

для

встановлення

місцезнаходження

платника

податків» [154].
Окремі питання проведення перевірок платників податків врегульовано
наказом Державної податкової служби України від 6 липня 2012 року № 591
«Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо окремих
питань організації та проведення перевірок платників податків» [158], а
забезпечення єдиного підходу до застосування штрафних санкцій за
порушення норм Податкового кодексу України визначено наказ Державної
податкової

служби

України

від

22 листопада

2012 № 1046

«Про

затвердження Узагальнюючої податкової консультації з питань забезпечення
єдиного підходу до застосування штрафних санкцій за порушення норм
Податкового кодексу України» [157].
Таким чином, можна зробити наступні висновки. Ефективність
діяльності

підрозділів

податкової

міліції

визначається

наявністю
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відповідного правового регулювання під яким запропоновано розуміти
форму владного юридичного впливу на діяльність підрозділів податкової
міліції, що здійснюється відповідними органами державної влади за
допомогою права і сукупності правових засобів з метою упорядкування цієї
діяльності, утвердження, охорони і розвитку.
Правове регулювання діяльності податкової здійснюється у двох
напрямах. Перший напрям – утворюють нормативно-правові акти, що
регламентують діяльність податкової міліції в цілому та визначають її
адміністративно-правовий статус (Конституція України; Закони України;
міжнародно-правові акти, Укази і розпорядження Президента України;
постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, Міністерства
доходів і зборів України, інших органів державної влади; накази,
розпорядження, інструкції Головного управління податкової міліції). Другий
напрям складають нормативно-правові акти, що регламентують діяльність
податкової міліції за відповідними напрямами (у кримінально-процесуальній
сфері;

при

здійсненні

оперативно-розшукової

діяльності;

у

сфері

провадження у справах про адміністративні правопорушення; у сфері
здійснення податкових перевірок тощо).
Правовий режим організації діяльності податкової міліції створюється
системою нормативно-правових актів, які відрізняються один від одного за
декількома ознаками, а саме: юридичною силою, органами, що їх видають,
назвою, порядком набрання чинності, сферою регулюючих питань тощо,
однак всі вони об’єднані загальною метою – упорядкування та організація
діяльності підрозділів податкової міліції України для реалізації завдань та
функцій, що покладаються на неї чинним законодавством.
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1.3. Сутність та структура адміністративно-правового статусу
податкової міліції України

Переходячи до дослідження структури адміністративно-правового
статусу податкової міліції України слід відзначити, що в адміністративноправовій науці вважається, що категорія «адміністративно-правовий статус
податкової міліції України» походить від більш загальної категорії –
«адміністративно-правового

статусу

суб’єкта

права»

зокрема, органу

виконавчої влади. Тому для об’єктивного дослідження сутності та структури
адміністративно-правового статусу податкової міліції України нам необхідно
розглянути

такі

поняття

як

«статус»,

«правовий

статус»,

«суб’єкт

адміністративного права» та «адміністративно-правовий статус органу
виконавчої влади», без розуміння яких неможливо усвідомити роль, місце та
перспективи розвитку податкової міліції України.
Слово «status» у перекладі з латини означає становище, стан когонебудь або чого-небудь [224, с. 355], правове становище громадян, виборних
осіб, державних і громадських органів, установ, організацій, міжнародних
організацій [225, с. 770], правове положення (сукупність прав та обов’язків)
громадянина або юридичної особи [191, с. 1263; 32, с. 410].
У філософії категорію «статус» розглядають у декількох аспектах:
1) як соціальне становище індивіда або групи соціальної в суспільстві,
що визначається насамперед соціальними (економічне становище, професія,
кваліфікація, освіта тощо), а також природними (стать, вік, етнічне
походження тощо) ознаками;
2) як сукупність прав і обов’язків індивіда або соціальної групи, яка
виникає внаслідок виконання ними певної ролі соціальної, необхідної для
розвитку й функціонування соціальної системи;
3) як позицію індивіда

або

соціальної

групи, що оцінюється
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громадською

думкою,

шляхом

порівняння

їхнього

престижу

соціального [217, С. 663–664]. У соціології під «статусом» розуміють
спільність людей, яка заснована на специфічному стилі життя, який включає
набір звичок, цінностей, вірувань, уявлень про честь та інші психологічні
моменти [33, с. 801].
У

юридичному

енциклопедичному

словнику

поняття

«статус»

визначено як правове положення суб’єкта права – громадянина або
юридичної особи, що характеризується і визначається його організаційноправовою формою, статутом, свідоцтвом про реєстрацію, правами і
обов’язками,

відповідальністю,

законодавчих

та

нормативних

повноваженнями,
актів [22,

с. 601],

що
а

виходять
у

з

політичному

енциклопедичному словнику – як сукупність прав і обов’язків, що
визначають юридичний стан особи, державного органу чи міжнародної
організації; комплексний показник становища певного прошарку, групи чи
індивідів в соціальній системі, один з найважливіших параметрів соціальної
стратифікації. Статус насамперед покликаний визначати становище людини
в суспільстві. Визначення статусу особи відбувається через якості, одержані
від народження (приписаний статус), тобто соціальне походження, стать,
національність і через якості набуті (досягнений статус), тобто освіта,
професія і т. ін. [130, с. 338].
Категорія «правовий статус» відносно нова в нашій юридичній науці.
Раніше, до 60-х років минулого століття, вона зазвичай ототожнювалась з
правоздатністю і не розглядалася в якості самостійної. Адже обидві ці якості
виникають і зупиняються у суб’єкта одночасно, обидві в однаковій мірі
невідчужувані. В цьому їх схожість, що слугувала основою для їх
ототожнення. Лише в наступний період, з розвитком юридичної думки, у 7080-х роках, категорія правового статусу отримала досить широку розробку,
сформувалася як проблема і як одне з ключових понять правознавства,
зафіксована в законодавстві.
На сьогоднішній день питання правового статусу особистості
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складають важливий самостійний науковий напрямок в загальній теорії
держави і права, а також в галузевих юридичних дисциплінах [200, С. 237–
238]. Правовий статус – це реальність, яка складається з об’єктивних, реально
існуючих елементів, визначивши та проаналізувавши які, можна пізнати це
явище в цілому. Усвідомивши правовий статус як цілісну систему, серед її
структурних елементів можна виділити головні, з’ясувати характер їх
взаємозв’язків з іншими елементами. Тобто, застосовуючи системний метод
дослідження, можна пізнати поняття «правовий статус» як юридичне явище,
виокремити його статичні й динамічні елементи [185, с. 109].
Слід відзначити, що поняття «правовий статус» нерідко ототожнюються
із

поняттям

«правове

положення».

Деякі

науковці

пропонують

використовувати його для загальної характеристики положення суб’єкта,
оскільки термін «правове положення» частіше використовується для
характеристики суб’єкта у певному колі суспільних відносин [34, с. 8]. Разом
з тим, правовий статус асоціюється із стабільним станом особи, в той час як
правове положення є таким, що постійно змінюється і залежить від участі
суб’єкта у тих чи інших правових відносинах. Тому, ми цілком погоджуємося
з В. Б. Авер’яновим [43] та Ю. Я. Якимовим [226, с. 21], які під статусом
суб’єкта права розуміють його правовий стан, що характеризується
комплексом передбачених юридичних прав і обов’язків.
Роль, що відводиться статусу дозволяє говорити про нього, як про
інструмент, що систематизує норми про суб’єкта і приводить їх в стійке і
упорядковане становище, чому сприяють такі властивості як стійкість
(формалізація у вигляді сукупності норм); відносна постійність; внутрішня
узгодженість
системно

(взаємозв’язок

утворююча

і

взаємозалежність

значимість

(зв’язок

окремих

елементів

елементів);

статусу

різних

суб’єкта

права

суб’єктів) [29, С. 3–4].
Говорячи

про

адміністративно-правовий

статус

необхідно, насамперед, визначитися з поняттям самого суб’єкта права.
Суб’єкт права – це учасник суспільних відносин, якого норма права наділяє
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правами і обов’язками. Це поняття містить у собі два критерії. Перший –
соціальний, що
відособленого,

означає

участь

здатного

персоніфікованого

в суспільних

утворювати

суб’єкта.

і

Другий –

відносинах

здійснювати
юридичний,

в якості

єдину
що

волю

передбачає

встановлення правовими нормами здатності бути носієм прав і обов’язків,
брати участь у правовідносинах [27, с. 3].
В адміністративному праві під суб’єктом розуміють носія (власника)
прав

і

свобод

у

сфері

публічного

управління,

що

передбачені

адміністративно-правовими нормами, що здатен надані права реалізувати, а
покладені обов’язки виконувати [77, с. 73]. Суб’єкт адміністративного права,
як відзначає Т. О. Коломоєць, – це юридична чи фізична особа, що є носієм
прав

і

обов’язків

у

сфері

публічної

адміністрації,

передбачених

адміністративно-правовими нормами, та має здатність надані права
реалізовувати, а покладені обов’язки виконувати [76, с. 58]. Суб’єкт
адміністративного права – це особа, яка має певні права та обов’язки,
сформульовані в нормах адміністративного права, і може вступати в
адміністративно-правові відносини [9, с. 137], або приймати учать у
здійсненні публічного управління, реалізації функцій виконавчої влади [195,
с. 418].
Таким чином, суб’єктами адміністративного права слід визнавати
учасників публічних відносин, яких відповідно до конституційних та
адміністративно-правових норм наділено правами і обов’язками, здатністю
вступати в адміністративно-правові відносини. Крім того, правові відносини
виступають основним каналом реалізації правових норм, отже, носій прав і
обов’язків стає суб’єктом правовідносин, внаслідок реалізації своїх прав і
обов’язків [35, с. 15].
Обов’язковою умовою визнання особи (фізичної чи юридичної)
суб’єктом

адміністративного

адміністративної

права

правосуб’єктності:

є

наявність

адміністративної

у

неї

елементів

правоздатності

і

адміністративної дієздатності [8, с. 36]. Адміністративна правоздатність
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суб’єкта адміністративних правовідносин полягає у здатності суб’єкта мати
права та нести юридичні обов’язки у сфері реалізації виконавчої влади [5,
с. 8],

а

адміністративна

дієздатність

передбачає

здатність

суб’єкта

самостійно, свідомими діями реалізовувати надані йому права і виконувати
покладені на нього обов’язки у сфері реалізації виконавчої влади [77, с. 74].
В сукупності адміністративна правоздатність та адміністративна дієздатність
утворюють адміністративну правосуб’єктність фізичних осіб, органів та
організацій як суб’єктів адміністративного права, які є носіями конкретних
суб’єктивних прав і обов’язків у сфері реалізації виконавчої влади [6, с. 94].
Відзначимо,

що

органи

податкової

міліції

також

наділені

адміністративною правосуб’єктністю, яка характеризуються наявністю
відповідної адміністративної правоздатності та адміністративної дієздатності.
Адміністративна правоздатність податкової міліції полягає у її здатності мати
юридичні обов’язки і права в сфері публічного управління, що передбачені
нормами адміністративного права, а адміністративна дієздатність – у
здатності практично реалізовувати надані їй юридичні права і обов’язки.
Крім того, для суб’єктів права характерні дві основні ознаки. Поперше, це – особа, учасник суспільних відносин (індивід, організація), яка за
своїми особливостями фактично може бути носієм суб’єктивних юридичних
прав та обов’язків [128, c. 38]. Для цього така особа повинна мати певні
якості:
а) зовнішня

уособленість

(податкова

міліція

функціонує

як

структурний підрозділ Державної податкової служби України, виконуючи
специфічні завдання, що покладаються на неї чинним законодавством);
б) персоніфікація – виступає у відносинах ззовні як єдина особа –
персона (персоніфікація податкової міліції проявляється у тому, що посадові
та службові особи податкової міліції виступають як суб’єкти правовідносин
не від свого імені, а від імені держави);
в) здатність

виробляти

та

здійснювати

персоніфіковану

волю

(відповідно до чинного законодавства податкова міліція України у межах
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своєї компетенції реалізує єдину державну податкову політику, здійснює
контроль за додержанням податкового законодавства, забезпечує законність і
правопорядок у сфері податкових правовідносин, а також виконує
оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції).
Другою ознакою є те, що особа, яка реально спроможна брати участь у
правовідносинах, набула властивості суб’єкта права внаслідок юридичних
норм. Інакше – юридичні норми утворюють обов’язкову основу дії особи як
суб’єкта права [128, c. 38]. Наявність такої ознаки цілком притаманна
податковій міліції України, основу діяльності якої складає принцип
законності. Таким чином, можна стверджувати, що податкова міліція, як
структурний підрозділ Державної фіскальної служби України, також є
суб’єктом адміністративного права.
Щодо визначення змісту та структури адміністративно-правового
статусу юридичної особи, зокрема, органу виконавчої влади, то в юридичній
літературі й досі не сформовано єдиного підходу щодо вирішення цього
питання. Так, Є. В. Овчарова серед елементів адміністративно-правового
статусу юридичної особи виділяє права і обов’язки юридичної особи у сфері
державного управління, а також адміністративну відповідальність юридичної
особи [108, с. 40]. Л. В. Винар серед елементів правового статусу юридичних
осіб, заснованих державою визначає права і обов’язки цих осіб, мету їх
діяльності,

правовий

режим

майна,

організацію

управління,

умови

відповідальності цих юридичних осіб за зобов’язаннями [44, c. 28]. Разом з
тим, слід відзначити, що структура адміністративно-правового статусу
юридичної особи приватного права, певним чином, відрізняється від
структури елементів, що складають адміністративно-правовий статус
державного органу [79, с. 294].
О. П. Альохін розглядаючи правовий статус органів виконавчої влади
відзначає, що правовий статус органів виконавчої влади визначається їх
компетенцією, під якою слід розуміти систему повноважень цього органу,
яка включає обов’язки і права щодо здійснення завдань та функцій
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держави [2, с. 99]. На думку Ю. П. Битяка, кожен орган виконавчої влади,
діючи від імені та за дорученням держави, має певний правовий статус,
виступає носієм відповідних повноважень юридично-владного характеру,
реалізація яких забезпечує йому досягнення мети виконавчо-розпорядчої
діяльності. При цьому правовий статус виражається в їх компетенції –
предметах відання, правах, обов’язках, територіальних межах діяльності
кожного окремого органу [7, с. 59]. О. П. Дзісяк, досліджуючи правовий
статус місцевих органів податкової служби в України, відзначає, що
правовий статус місцевих органів податкової служби утворюється за рахунок
сукупності норм чинного законодавства з нормами Конституції України і є
узагальнюючим поняттям всіх різновидностей правового статусу [58, с. 14;
59, с. 22].
О. П. Корєнєв адміністративно-правовий статус органу виконавчої
влади визначає його конкретним призначенням, місцем і роллю в системі
управління. При цьому загальними рисами правового положення органу
виконавчої влади є: 1) підзаконний характер діяльності органу виконавчої
влади; 2) наділення його правом видавати підзаконні юридичні акти, зокрема
акти

нормативного

характеру;

3) підзвітність

і

підконтрольність

нижчестоящих органів вищестоящим в тій або іншій системі управління,
обов’язковість розпоряджень вищестоящих органів для нижчестоящих. При
цьому органи державного управління можуть діяти в рамках подвійного
підпорядкування – вертикальному і горизонтальному. У тих галузях
управління,

де

потрібний

високий

ступінь

централізації,

подвійне

підпорядкування відсутнє (управління оборонною галуззю тощо). Це
пояснюється

специфікою

даної

галузі

управління;

4) оперативна

самостійність органу в межах його компетенції [83, с. 83].
С. В. Ківалов серед елементів адміністративно-правового статусу
органів виконавчої влади функції, завдання та компетенцію [10, C. 82–94]. На
думку Д. М. Бахраха, адміністративно-правовий статус органу виконавчої
влади складається з трьох блоків: 1) цільового, який визначає норми про цілі,
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задачі і функції та принципи діяльності; 2) організаційно-структурний, який
складається з правових приписів, що регламентують порядок утворення,
реорганізацію, ліквідацію органу, його структуру, лінійну і функціональну
підпорядкованість; 3) компетенції, як сукупності владних повноважень і
підвідомчості [4, с. 85]. Цієї ж позиції притримується Ю. Я. Якимов, який
серед структурних елементів адміністративно-правового статусу органа
державної

виконавчої

влади

виділяє:

1) цільовий

блок

елементів;

2) організаційний блок елементів; 3) компетенцію у сфері державного
управління; 4) адміністративну відповідальність як необхідний правовий
засіб забезпечення належного виконання обов’язків юридичної особи у сфері
державного управління [226, с. 20].
Цільовий

блок

елементів

адміністративно-правового

статусу

представлений цілями, завданнями, функціями і принципами діяльності
органу. Організаційний (структурний) блок елементів правового статусу
включає норми які регламентує порядок створення, реорганізації, ліквідації
органа, його структуру, лінійну та функціональну підпорядкованість.
Компетенція

як

елемент

адміністративно-правового

статусу

включає

предмети ведення і повноваження у сфері державного управління. Предмети
ведення визначаються сферою державного управління у відповідності до
законів, підзаконних правових актів і установчих документів юридичної
особи [108, с. 43]. Юридична відповідальність, на наш погляд, не повинна
обмежуватися лише адміністративною відповідальністю юридичної особи
(органу виконавчої влади) за неналежне виконання обов’язків у сфері
державного управління. Адже неналежне виконання юридичною особою
(органом виконавчої влади) покладених обов’язків у сфері державного
управління прямо залежить від діяльності її посадових та службових осіб.
Тому, на наш погляд, доцільно в структурі адміністративно-правового
статусу

органу

виконавчої

влади

розглядати

питання

юридичної

(дисциплінарної, адміністративної, а в окремих випадках цивільно-правової
та кримінальної) відповідальності посадових та службових осіб, що
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працюють в цих органах, оскільки саме від їхньої діяльності залежить, чи
виконає орган виконавчої влади покладені на нього завдання та функції у
сфері державного управління.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що податкова міліція України
є державним органом виконавчої влади, пропонуємо до структури її
адміністративно-правового статусу віднести:
1) цільовий блок, який представлений метою, завданнями, функціями і
принципами діяльності податкової міліції;
2)

структурно-організаційний

блок,

який

включає

норми,

що

регламентують структуру, лінійну та функціональну підпорядкованість
підрозділів податкової міліції;
3) компетенцію, яка включає предмети відання і повноваження
податкової міліції у сфері здійснення контролю за додержанням податкового
законодавства, а також реалізації оперативно-розшукової, кримінальнопроцесуальної та охоронної функції;
4) юридичну відповідальність посадових та службових осіб податкової
міліції.
Підсумовуючи відзначимо, що податкова міліція України, як суб’єкт
адміністративного права має певні ознаки:
а) зовнішня

уособленість

(податкова

міліція

функціонує

як

структурний підрозділ Державної фіскальної служби України, виконуючи
специфічні завдання, що покладаються на неї чинним законодавством);
б) персоніфікація – виступає у відносинах ззовні як єдина особа –
персона (персоніфікація податкової міліції проявляється у тому, що посадові
та службові особи податкової міліції виступають як суб’єкти правовідносин
не від свого імені, а від імені держави);
в) здатність

виробляти

та

здійснювати

персоніфіковану

волю

(відповідно до чинного законодавства податкова міліція України у межах
своєї компетенції реалізує єдину державну податкову політику, здійснює
контроль за додержанням податкового законодавства, забезпечує законність і
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правопорядок у сфері податкових правовідносин, а також виконує
оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції).
Адміністративно-правовий

статус

податкової

міліції

України

визначається її конкретним призначенням, місцем і роллю в системі
правоохоронних

органів

України,

характеризується

її

компетенцією,

територіальними межами діяльності, а також юридичною відповідальністю
посадових та службових осіб, які працюють в її підрозділах.

Висновки до розділу 1

1. Історія підрозділів податкової міліції бере свій початок з періоду
виникнення у складі Української Радянської Соціалістичної Республіки
підрозділів по боротьбі із розкраданням соціалістичної власності. І хоча,
упродовж 20-80 рр. ХХ століття мова про кримінальне приховування
прибутків від оподаткування не йшла, але напрацювання і отриманий досвід
боротьби з економічними злочинами підрозділів по боротьбі із розкраданням
соціалістичної власності стали важливим підґрунтям у діяльності сучасної
податкової міліції України.
2. Податкова міліція України є спеціалізованим правоохоронним
державним органом виконавчої влади, який діє у складі Державної
фіскальної служби України, здійснює контроль за додержанням податкового
законодавства, забезпечує законність і правопорядок у сфері податкових
правовідносин, а також виконує оперативно-розшукову, кримінальнопроцесуальну та охоронну функції.
Місце податкової міліції у системі правоохоронних органів України
визначається колом тих завдань та функцій, що покладаються на підрозділи
податкової міліції чинним законодавством, а унікальність полягає в її
підпорядкуванні

центральному

органу

виконавчої

влади –

Державній
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фіскальній службі України.
3. Ефективність діяльності підрозділів податкової міліції України
визначається наявністю відповідного правового регулювання під яким
запропоновано розуміти форму владного юридичного впливу на діяльність
підрозділів податкової міліції, що здійснюється відповідними органами
державної влади за допомогою права і сукупності правових засобів з метою
упорядкування цієї діяльності, утвердження, охорони і розвитку.
Правове

регулювання

діяльності

податкової

міліції

України

здійснюється у двох напрямах. Перший напрям утворюють нормативноправові акти, що регламентують діяльність податкової міліції в цілому та
визначають її адміністративно-правовий статус (Конституція і закони
України; міжнародно-правові акти, укази і розпорядження Президента
України;

постанови

і

розпорядження

Кабінету

Міністрів

України,

Міністерства фінансів України, інших органів державної влади; накази,
розпорядження, інструкції Головного управління податкової міліції). Другий
напрям складають нормативно-правові акти, що регламентують діяльність
податкової міліції за відповідними напрямами (у кримінально-процесуальній
сфері;

при

здійсненні

оперативно-розшукової

діяльності;

у

сфері

провадження у справах про адміністративні правопорушення; у сфері
здійснення податкових перевірок тощо).
4. Правовий режим організації діяльності податкової міліції України
створюється системою нормативно-правових актів, які відрізняються один
від одного за декількома ознаками, а саме: юридичною силою, органами, що
їх видають, назвою, порядком набрання чинності, сферою регулюючих
питань тощо, однак всі вони об’єднані загальною метою – упорядкування та
організація діяльності підрозділів податкової міліції України для реалізації
завдань та функцій, що покладаються на неї чинним законодавством.
5. Адміністративно-правовий

статус

податкової

міліції

України

визначається її конкретним призначенням, місцем і роллю в системі
правоохоронних

органів

України,

характеризується

її

компетенцією,
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територіальними межами діяльності, а також юридичною відповідальністю
посадових та службових осіб, які працюють в її підрозділах.
Структурними

елементами

адміністративно-правового

статусу

податкової міліції України є:
1) цільовий блок, який представлений метою, завданнями, функціями і
принципами діяльності податкової міліції;
2) структурно-організаційний

блок,

який

включає

норми,

що

регламентують структуру, лінійну та функціональну підпорядкованість
підрозділів податкової міліції, а також визначають порядок проходження
служби в підрозділах податкової міліції;
3) компетенція, яка включає предмети відання і повноваження
податкової міліції у сфері здійснення контролю за додержанням податкового
законодавства, а також реалізації оперативно-розшукової, кримінальнопроцесуальної та охоронної функції;
4) юридична відповідальність посадових та службових осіб податкової
міліції.
6. Податкова міліція України, як суб’єкт адміністративного права має
певні ознаки: а) зовнішня уособленість (податкова міліція функціонує як
структурний підрозділ Державної фіскальної служби України, виконуючи
специфічні завдання, що покладаються на неї чинним законодавством);
б) персоніфікація – виступає у відносинах ззовні як єдина особа – персона
(персоніфікація податкової міліції проявляється у тому, що посадові та
службові особи податкової міліції виступають як суб’єкти правовідносин не
від свого імені, а від імені держави); в) здатність виробляти та здійснювати
персоніфіковану волю (відповідно до чинного законодавства податкова
міліція України у межах своєї компетенції реалізує єдину державну
податкову політику, здійснює контроль за додержанням податкового
законодавства, забезпечує законність і правопорядок у сфері податкових
правовідносин, а також виконує оперативно-розшукову, кримінальнопроцесуальну та охоронну функції).
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РОЗДІЛ 2
ЕЛЕМЕНТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ
ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ

2.1. Мета, завдання, функції і принципи діяльності податкової
міліції України

Цільовий блок адміністративно-правового статуту податкової міліції
України представлений метою, завданнями, функціями і принципами
діяльності податкової міліції. Зважаючи на це, пропонуємо окремо
розглянути кожен зі структурних елементів цільового блоку адміністративноправового статуту податкової міліції України.
Перш ніж визначити мету та завдання діяльності підрозділів податкової
міліції необхідно з’ясувати етимологічне значення цих категорій. В
етимологічному значенні «мета» розуміється – «як те, до чого прагнуть, чого
намагаються досягти» [105, с. 788], а «завдання» – «як запланований для
виконання обсяг роботи» [106, c. 46]. Мета функціонування державного
органу це – довгострокова нормативна орієнтація, що визначається законом,
положенням,

уставом,

іншим

нормативним

правовим

актом,

і

яка

виражається у непереривному вирішенні виникаючих завдань шляхом
здійснення певних публічно-правових функцій [207, c. 25]. Загальна мета
діяльності підрозділів податкової міліції України визначена у ч. 348.1 ст. 348
Податкового кодексу України відповідно до якої податкова міліція здійснює
контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативнорозшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції [126].
Завдання, які покладаються на підрозділи податкової міліції України
конкретизують їхню мету, а також визначають основні шляхи та засоби її
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досягнення. Відповідно до ч. 348.2 ст. 348 Податкового кодексу України
завданнями податкової міліції є:
1) запобігання кримінальним та іншим правопорушенням у сфері
оподаткування та бюджетній сфері, їх розкриття, розслідування та
провадження у справах про адміністративні правопорушення;
2) розшук осіб, які переховуються від слідства та суду за кримінальні
та інші правопорушення у сфері оподаткування та бюджетній сфері;
3) запобігання і протидія корупції у контролюючих органах та
виявлення її фактів;
4) забезпечення безпеки діяльності працівників контролюючих органів,
захисту їх від протиправних посягань, пов’язаних з виконанням службових
обов’язків.
Таким чином, мета діяльності податкової міліції України представляє
собою результат, на досягнення якого спрямована діяльність усіх підрозділів
податкової міліції. Мета діяльності податкової міліції України визначається її
адміністративно-правовим

статусом,

а

також

місцем

в

системі

правоохоронних органів держави. Завдання податкової міліції України
конкретизують мету її діяльності, а також визначають основні шляхи та
засоби її досягнення.
Слід відзначити, що мета діяльності податкової міліції деталізується у
пріоритетних напрямах її роботи. Так, у 2012 році податковою міліцією було
визначено сім пріоритетів своєї діяльності:
1) контроль витрат державного бюджету;
2) контроль надходжень до місцевих бюджетів;
3) виявлення користувачів конвертаційних центрів;
4) протидія оборудкам із податком на додану вартість;
5) контроль ринку підакцизних товарів;
6) протидія незаконним операціям з офшорами;
7) протистояння злочинам у сфері інформаційних технологій [121].
Поряд з визначеними пріоритетами діяльності основні зусилля
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податкової міліції також спрямовані на:
1) контроль витратної частини державного бюджету – Законом України
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної
податкової служби та у зв’язку з проведенням адміністративної реформи в
Україні» від 5 липня 2012 року № 5083-VI [140] Податковий кодекс України
доповнено наступною нормою: 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 (cт. 348.2 Податкового кодексу України);
2) контроль за повнотою сплати податків фізичними особами –
відпрацювання публічних осіб (артистів, спортсменів тощо), популяризація цієї
роботи у ЗМІ, це підготовчий профілактичний шлях до загального декларування
доходів;
3) мінімізація невластивих функцій – Законом України «Про внесення
змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у
зв’язку з проведенням адміністративної реформи в Україні» від 5 липня
2012 року № 5083-VI Податковий кодекс України доповнено нормою яка
передбачає, що одним із завдань податкової міліції є здійснення розшуку осіб,
які

переховуються

від

слідства

та

суду

за

кримінальні

та

інші

правопорушення у сфері оподаткування та бюджетній сфері Тому до
відомчих наказів вносяться відповідні зміни, пов’язані із виключенням
процедури встановлення місцезнаходження платників податків, що не
пов’язано із злочинною діяльність по підслідних податковій міліції злочинах.
Вважається, що така робота зменшить кількість скарг платників податків на дії
податкової міліції [121].
Під функцією (від лат. functio– виконання, здійснення) розуміють
діяльність, обов’язковість, роботу, зовнішній прояв властивостей об’єкту у
певній системі відносин [190, с. 1431]. У юридичній літературі функції
визначаються як юридично необхідні види діяльності [52, с. 1], як комплекс
взаємопов’язаних

організаційно-правових

впливів

органу,

кожного
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структурного підрозділу, який слугує напрямком для досягнення мети,
поставленої перед системою управління [53, с. 43].
Функції органу державної влади розглядаються як складові частини
змісту його діяльності, які відображені у встановлених для органу завданнях
щодо забезпечення життєво важливих потреб керованого об’єкта і
здійснюються структурними підрозділами (посадовими особами) органу
через реалізацію покладених на них повноважень [73, с. 64]. Функції
державних органів, як відзначає Н. В. Лебідь, це основні взаємопов’язані
напрямки діяльності, які реалізуються як органом в цілому, так і його
структурними підрозділами, посадовими особами і службовцями для
досягнення загальної мети. Функціям властиві безперервність і постійність,
необумовленість конкретними подіями і діями. Щодо завдань, то вони, по
суті, мають тимчасовий характер і в процесі їх досягнення вони будуть або
зняті, або змінені на нові. Тому в статусі державного органу чітке
закріплення і розмежування функцій можливе і доцільне шляхом вказівки на
завдання, поставлені перед ними [91, c. 39].
Основні функції податкової міліції України закріплені у ч. 348.1 ст. 348
Податкового кодексу України відповідно до якої податкова міліція виконує:
1) оперативно-розшукову;
2) кримінально-процесуальну;
3) охоронну функції [126].
Отже, функції податкової міліції України є похідними від завдань, що
покладаються на податкову міліцію чинним законодавством. Функції
податкової міліції України це – основні напрями її діяльності, які спрямовані
на

вирішення

поставлених

перед

нею

завдань.

Вони

розкривають

призначення і основний зміст діяльності податкової міліції України.
Разом з тим, слід відзначити, що функції державних органів, у тому
числі і податкової міліції України, необхідно відрізняти від функцій
державного управління. Хоча з даного приводу є слушною думка
Б. М. Лазарєва, який відзначає, що між функціями управління в цілому та
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функціями, покладеними на конкретний орган існує зв’язок. Функції, що
покладаються на конкретний орган є похідними від перших і закріплюються
за ними владним, вольовим шляхом, причому завжди із вказівкою об’єкта, на
який кожна функція спрямована. При визначенні компетенції органів
управління необхідно, по-перше, своєчасно виявити об’єктивну потребу в тій
чи іншій управлінській функції щодо застосування до тих чи інших об’єктів,
а ще краще – передбачити виникнення таких потреб у майбутньому; подруге, знаходити найкращі у конкретних умовах варіанти розподілу функцій
між різноманітними органами; по-третє, закріплювати вказані варіанти
шляхом видання відповідних правових актів, в результаті чого у органа
виникає право та обов’язок виконувати ті чи інші управлінські функції
стосовно відповідних об’єктів управління [90, с. 31].
Отже, зважаючи на те, що податкова міліція України є органом
державної виконавчої влади, і у своїй діяльності виконує не тільки
оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну і охоронну функції, але й
виконує інші функції у сфері державного управління, пропонуємо розглянути
функції податкової міліції шляхом абстрагування останніх від об’єктів, на які
вони спрямовані.
В юридичній літературі функції управління найчастіше поділяють на
загальні (основні) та особливі (спеціальні, специфічні, або функції
спеціалізованого управління) [193, с. 263; 57, с. 87; 95, с. 210; 109, с. 15].
Загальні функції управління визначаються як універсальні види (напрямки)
діяльності суб’єктів державного управління, в межах яких вирішуються
найбільш загальні завдання, що мають відношення до всіх суб’єктів і
об’єктів. До них відносять прогнозування, планування, організацію,
регулювання, керівництво, координацію, контроль та облік. Деякі дослідники
в якості основних функцій державного управління називають також
цілепокладання,

інформування,

активізацію [70,

С. 54–56].

На

думку

В. Я. Малиновського до основних функцій управління слід віднести
політико-адміністративні,

економічні,

соціальні,

гуманітарні
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функції [95, с. 210]. Г. С. Одінцова серед основних функцій управління
виділяє: прогнозування, планування, організації, координації, регулювання,
мотивації, обліку, аналізу та контролю, які можна звести лише до чотирьох
таких функцій, як планування, організація, мотивація і контроль, що являють
собою «скорочений склад» функцій [109, с. 15]. Д. М. Бахрах виокремлює
три

групи

управлінських

(прогнозування,

функцій: 1) функції

планування,

нормативне

орієнтування

регулювання,

системи

методичне

керівництво); 2) функції забезпечення системи (кадрова, матеріальнотехнічна, фінансування, організаційна); 3) функції оперативного управління
системою (безпосереднє регулювання системою, облік, контроль, оцінка
роботи) [25, С. 67–68].
Спеціальні функції управління характеризуються тим, що забезпечують
врахування характеристик конкретного суб’єкта управління та об’єкта його
впливу, розрізняючись залежно від особливостей галузей управління,
підприємств, установ, організацій тощо. Критерієм виділення спеціальних
функцій державного управління може бути наявність певних особливостей
органу державного управління, який здійснює управління в тій чи іншій
сфері суспільних відносин [181, с. 83].
Таким чином, враховуючи основні напрями діяльності податкової
міліції, а також ті завдання, що покладаються на неї, функції діяльності
податкової міліції можна класифікувати шляхом виділення наступних блоків:
1) загальні (внутрішньо-організаційні) функції податкової міліції, як
органу державної виконавчої влади (організація діяльності; кадрове
забезпечення;

фінансування;

матеріально-технічне

забезпечення;

інформаційне забезпечення; прогнозування; планування; контроль);
2) спеціальні (зовнішні) функції податкової міліції, як правоохоронного
органу, що веде боротьбу з податковими правопорушеннями, а також
здійснює контроль за додержанням податкового законодавства (оперативнорозшукова; кримінально-процесуальна; охоронна; запобіжна; контроль).
Щодо принципів діяльності податкової міліції, то їх ототожнюють з
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принципами державного (публічного) управління. Принцип (від латинського
«prіncіpіum» – першооснова, основа) як поняття теорії відображає в системі
державного управління закономірності, відносини, взаємозв’язки між її
елементами [14, c. 186]. На відміну від об’єктивних законів принципи залежать
від свідомості людей, від пізнання ними діючих законів природи і суспільства.
Принципи як продукт логічного мислення лише відбивають об’єктивні закони у
свідомості. Вони встановлюються людьми як керівні орієнтири в наукових
дослідженнях і в практичній діяльності [115, c. 55].
В теорії управління та адміністративно-правовій науці немає єдиного
визначення поняття «принципів державного (публічного) управління». Так,
представники радянської юридичної науки під принципами державного
управління розуміли «логічно впорядковану систему ідей, основних
положень,

які

адекватно

виражають

політичні

та

організаційні

закономірності державного управління і в тій чи іншій мірі закріплені в
чинному праві» [227, С. 14–19], або основні ідеї, що відображають
закономірності розвитку суспільства [13, с. 97].
В сучасній теорії управління та адміністративно-правовій науці також
не сформовано єдиного розуміння принципів державного (публічного)
управління. На думку Г. В. Атаманчука, принцип державного управління
являє собою закономірність, відношення або взаємозв’язок суспільнополітичної природи та інших груп елементів публічного управління,
виражену у вигляді певного наукового положення, переважно закріпленого
правом [15, с. 265]. О. М. Бандурка під принципами державного управління
розуміє вихідні, основні правила, керівні настанови, норми діяльності для
впровадження системи, управління загальними процесами [20, с. 32].
На думку Н. Р. Нижник та О. А. Машкова принципи публічного
управління це і «основні правила», і «керівні ідеї», і «об’єктивні
закономірності»,

що

визначають

зміст,

організаційну

структуру

та

життєдіяльність компонентів публічного управління [102, С. 50–51]. Під
принципами публічного управління, які відзначає В. К. Колпаков, слід
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розуміти позитивні закономірності, які пізнані наукою і практикою,
закріплені у правових нормах або є узагальненням діючих у державі
юридичних правил [77, с. 22].
Принципи управління об’єктивні, не залежать від волевиявлення та
побажань окремих особистостей. Однак, їх неможна вважати абсолютною
істиною. Вони є інструментом впливу керівного суб’єкту на керований
об’єкт. Основу принципів публічного управління складає діалектичний закон
розвитку. Із зміною форм державного устрою змінюються, трансформуються
форми, принципи, методи управління. Принципи публічного управління
універсальні, їх можна застосовувати для впливу на будь-який об’єкт – певну
сферу суспільних відносин: економічну, соціальну, гуманітарну, наукову,
технічну

тощо [183,

с. 29].

Принципи

управління,

як

відзначає

О. М. Бандурка, забезпечують інтеграцію окремих видів управлінської
діяльності в різних підрозділах системи управління, взаємну їх погодженість
та загальну направленість на реалізацію вироблених цілей. На основі
принципів організується процес управління, тобто науково обґрунтоване
впровадження дій для здійснення управлінських функцій, вибору методів та
прийомів управлінського впливу [20, с. 32].
Не менш цікавим питанням залишається класифікація принципів
державного (публічного) управління. Представники радянської юридичної
науки класифікацію принципів державного управління здійснювали шляхом
розподілу їх на політичні та організаційні. При цьому політичні принципи
(організаційно-політичні,

соціально-політичні,

суспільно-політичні,

політико-юридичні) вважалися основними і незмінними, а організаційні
принципи постійно піддавалися критиці [93, с. 27; 194, с. 96; 111, с. 64].
Так,

О. Є. Лунєв

серед

організаційних

принципів

державного

управління виокремлює: галузеві, функціональні, виробничо-територіальні,
подвійного підпорядкування, колегіальності та єдиноначальності [192, С. 56–
58]. Б. М. Лазарєв до організаційних принципів відносить: диференціація та
фіксування функцій шляхом видання правових норм; відповідальність
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службових осіб за свої дії (бездіяльність); централізація основних питань та
децентралізація оперативних функцій; ієрархічність системи управління;
поєднання лінійних та функціональних начал із верховенством лінійних,
галузевих

та

територіальних

начал;

поєднання

колегіальності

з

єдиноначальством [13, С. 153–171]. На думку Г. С. Яковлєва організаційні
принципи державного управління необхідно поділити на два підкласи:
1) загальні (виражають умови раціонального функціонування організації як
системи), до яких відносяться демократичний централізм, плановість,
контроль; 2) спеціальні (умови функціонування окремих елементів). При
цьому спеціальні принципи поділяються на три види: структурнофункціональні, принципи організації прийняття рішень та принципи
організації управління кадрами [227, с. 75].
В сучасній теорії управління та адміністративно-правовій науці також
відсутній єдиний підхід до класифікації принципів державного (публічного)
управління. Так, В. Д. Бакуменко виділяє три групи принципів державного
управління: 1) загальноуправлінські принципи (універсальні принципи,
принципи раціональної структури; принципи цілепокладання); 2) принципи,
безпосередньо пов’язані з людським фактором (стратегічного мислення,
прийняття рішень, управління якістю рішень, ступеня свободи рішення,
делегування

повноважень,

ініціативи,

організації

роботи

керівника,

скалярний); 3) основні принципи публічного управління (об’єктивність,
універсальність, випереджаючий стан, демократизм, поділ влади, законність,
оптимізація

управління

та

структурні

принципи) [17,

С. 76–89].

Г. В. Атаманчук принципи публічного управління пропонує класифікувати
на:

1) загальносистемні

(об’єктивність,

демократизм,

правова

впорядкованість, законність, федералізм, розподіл влади, публічність);
2) структурні (структурно-цільові; структурно-функціональні; структурноорганізаційні та структурно-процесуальні); 3) спеціалізовані (принципи
державної служби, технологізації державного управління, адміністративного
процесу тощо) [15, С. 269–278].
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Ю. П. Битяк серед принципів державного (публічного) управління
виділяє: конституційні і організаційні принципи. До конституційних
принципів відносяться ті, існування яких обумовлене нормами Конституції
України: 1) відповідальність органів виконавчої влади (посадових осіб) за
доручену справу, перед людиною та державою; 2) верховенство права;
3) законність;

4) участь

5) рівноправність

громадян

громадян

в

та

їх

управлінні;

об’єднань

в

6) гласність.

управлінні;
Організаційні

принципи поділяють на дві підгрупи: 1) принципи побудови апарату
управління та 2) принципи його функціонування [3, С. 8–11]. В. К. Колпаков
принципи державного (публічного) управління поділяє на: 1) соціальнополітичні;

2) організаційні

управління;

3) принципи

принципи

побудови

функціонування

апарату
апарату

державного
державного

управління [77, с. 22].
З вищевикладеного вбачається, що в юридичній науці не склалося
єдиного підходу ані до визначення поняття принципів державного
(публічного) управління, ані до їх класифікації. Разом з тим, як відзначає,
Г. В. Атаманчук, принципи державного (публічного) управління мають
відповідати наступним вимогам: 1) відображати тільки найбільш суттєві,
головні закономірності та взаємозв’язки в державному (публічному)
управлінні; 2) характеризувати лише стійкі закономірності, відносини та
взаємозв’язки; 3) охоплювати переважно такі закономірності, відносини,
взаємозв’язки, які властиві державному (публічному) управлінню як
цілісному соціальному явищу;

4) відображати

специфіку державного

(публічного) управління, його відмінність від інших видів управління [15,
с. 265].
Враховуючи вищевикладене, а також ґрунтуючись на тому, що податкова
міліція є державним правоохоронним органом, діяльність якої спрямована на
боротьбу з податковими правопорушеннями, здійснення контролю за
додержанням

податкового

законодавства,

забезпечення

законності

і

правопорядку у сфері податкових правовідносин, а також виконання
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оперативно-розшукової, кримінально-процесуальної та охоронної функції,
пропонуємо принципи діяльності податкової міліції класифікувати шляхом
виділення наступних двох блоків:
1) загальноправові

(конституційні)

принципи,

що

притаманні

діяльності усіх органів державної виконавчої влади, до яких відноситься й
податкова міліція: принцип верховенства права; принцип законності; принцип
гуманізму й поваги до особи; принцип публічності; принцип забезпечення
дотримання прав і свобод людини і громадянина; принцип забезпечення
єдності державної політики; принцип гласності; принцип соціальної
справедливості; принцип взаємодії з трудовими колективами, громадськими
організаціями й населенням; принцип відповідальності;
2) спеціальні (галузеві) принципи, що притаманні діяльності податкової
міліції, як правоохоронного органу держави: принцип плановості та
оптимізації управління; принцип об’єктивності та повноти; принцип
цілеспрямованості; принцип наступальності; принцип поєднання гласних і
негласних заходів; принцип конфіденційності та конспірації.
Принципи верховенства права та законності займають особливе місце
як в системі принципів державного управління, так і в діяльності податкової
міліції. Стаття 1 Конституції [82] визначає Україну як правову державу, ст. 8
закріплює державний принцип верховенство права, а ст.ст. 6 і 19 Конституції
встановлюють, що органи законодавчої, виконавчої та судової гілок влади
здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і
відповідно до законів України. Це означає, що суворе й неухильне
додержання законів і підзаконних актів – це єдино припустимий варіант
діяльності

державних

структур,

посадових

осіб,

органів

місцевого

самоврядування, об’єднань громадян, інших суб’єктів права. Порушення
чинного законодавства тягне за собою юридичну відповідальність, а
незнання законів не звільняє від неї (ст. 68 Конституції України).
Додержання законності необхідно розглядати як найважливішу умову і
неодмінну основу ефективного функціонування управлінського апарату та
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забезпечення правового порядку в нашій державі [181, с. 70].
Законність, як найважливіший принцип діяльності будь-якого органу
державної влади, фіксується у нормативних документах, які визначають
правовий статус суб’єктів державного управління [77, с. 22], до яких
відноситься й податкова міліція. Як справедливо відзначає О. М. Бандурка,
що без дотримання законності діяльність правоохоронних органів буде
незаконною, недійсною, її результати не будуть визнаватись ні суспільством,
ні державою [19, с. 89].
Принцип законності в діяльності податкової міліції тісно пов’язаний з
принципом відповідальності, адже недотримання посадовими і службовими
особами податкової міліції вимог щодо законності, залежно від ступеня
суспільно-небезпечного діяння, може спричинити для останніх настання
несприятливих

наслідків,

у

вигляді

кримінальної,

адміністративної,

дисциплінарної, цивільно-правової та матеріальної відповідальності.
Принцип гуманізму й поваги до особи. Поняття «гуманізм» тлумачать
як ставлення до людини, пройняте турботою про її благо, повагою до її
гідності; людяність [39, с. 266]. Даний принцип розкривається в ст. 5 Закону
України «Про міліцію» [161], відповідно до якої міліція поважає гідність
особи і виявляє до неї гуманне ставлення, захищає права людини незалежно
від її соціального походження, майнового та іншого стану, расової та
національної належності, громадянства, віку, мови та освіти, ставлення до
релігії, статі, політичних та інших переконань. У відносинах із громадянами
працівник міліції повинен виявляти високу культуру і тактовність. Міліція не
розголошує

відомостей,

що

стосуються

особистого

життя

людини,

принижують її честь і гідність, якщо виконання обов’язків не вимагає іншого.
Принцип гуманізму й поваги до особи, на наш погляд, повинен займати
особливе місце в діяльності підрозділів податкової міліції, він має відігравати
провідну роль у взаємовідносинах між її працівниками та громадянами.
Принцип публічності – це принцип демократичної правової держави,
що забезпечує зв’язок державного управління із суспільством, громадянами.
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Принцип публічності, на думку Г. В. Атаманчука, включає широкий доступ
громадян до участі в питаннях управління шляхом обрання відповідних
органів та громадського контролю за їх функціонуванням,

відкритості

функціонування згаданих органів, а також судовий контроль за дотриманням
в управлінських процесах закріплених конституційно інтересів суспільства,
прав і свобод громадян [56, с. 275].
Принцип публічності у діяльності податкової міліції забезпечує
зворотній зв’язок між податковою міліцією і громадськістю. Реалізація цього
принципу ґрунтується на: 1) доступності і відкритості функціонування
податкової міліції для громадян; 2) інформуванні громадян про діяльність
податкової міліції, реальний стан боротьби з податковими правопорушеннями;
3) громадському контролі, у тому числі через засоби масової інформації;
4) судовому контролі й нагляді з боку органів прокуратури. Як справедливо
зазначає Ф. Н. Багаутдінов, «охорона, захист прав і законних інтересів
особистості ... є публічно-правовим обов’язком держави, її органів і
посадових осіб» [16, c. 194].
Принцип

забезпечення

дотримання

прав

і

свобод

людини

і

громадянина полягає у діяльності податкової міліції спрямованої на:
забезпечення захисту життя, здоров’я, прав і свобод людини й громадянина;
законодавчу регламентацію проведення діяльності міліції з обмеження прав і
свобод

громадян;

законодавчу

регламентацію

процедури

поновлення

порушених прав тощо [99, C. 40–41].
Принцип забезпечення єдності державної політики. Податкова міліція
не тільки складається із спеціальних підрозділів по боротьбі з податковими
правопорушеннями, що діють у складі Державної фіскальної служби
України, і здійснює контроль за додержанням податкового законодавства,
виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну
функції, але й забезпечує реалізацію єдиної державної податкової політики, а
також

державної

правопорушеннями.

політики

у

сфері

боротьби

з

податковими
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Принцип гласності. Поняття «гласний» означає – доступний для
широкої громадськості; відкритий, публічний [39, с. 244]. Принцип гласності
в діяльності податкової міліції отримав своє відображення в ст. 351 «Права
податкової міліції» Податкового кодексу України, відповідно до якої на
податкову міліцію поширюються вимоги, встановлені статтями 3 і 5 Закону
України «Про міліцію». Відповідно до ст. 3 Закону України «Про міліцію»
діяльність міліції є гласною. Міліція інформує органи влади і управління,
трудові колективи, громадські організації, населення і засоби масової
інформації про свою діяльність, стан громадського порядку та заходи щодо
його зміцнення. За погодженням із міліцією засоби масової інформації можуть
акредитувати своїх журналістів при її органах. Не підлягають розголошенню
відомості, що становлять державну або службову таємницю [161]. У
діяльності податкової міліції принцип гласності має стати інструментом
реалізації безпосереднього зв’язку її підрозділів з населенням і тим самим
забезпечити право громадян на інформацію. Відзначимо, що підрозділи
податкової міліції постійно інформують населення про результати своєї
діяльності через засоби масової інформації, зокрема, й через офіційні вебсайти органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади [122].
Принцип соціальної справедливості. Поняття «соціальний» у великому
тлумачному словнику сучасної української мови страктується як – пов’язаний
із життям і відносинами людей у суспільстві; суспільний, громадський, а
справедливість – як об’єктивне неупереджене ставлення до кого-, чого-небудь
[39, с. 1360, 1376]. Принцип соціальної справедливості у діяльності податкової
міліції, перш за все, розкривається через неупереджене ставлення посадових та
службових осіб податкової міліції до громадян.
Принцип

взаємодії

з

трудовими

колективами,

громадськими

організаціями й населенням. У ст. 6 Закону України «Про міліцію» зазначено,
що державні органи, громадські об’єднання, службові особи, трудові
колективи, громадяни зобов’язані сприяти міліції в охороні громадського
порядку і боротьбі зі злочинністю. Дотримання принципу взаємодії з органами
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державної влади України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями
громадян, населенням є однією з умов підвищення ефективності діяльності
суб’єктів

правоохоронної

діяльності.

Особливо

необхідно

відзначити

важливість взаємодії з громадськістю [99, с. 42].
До спеціальних (галузевих) принципів діяльності податкової міліції
відносяться: принцип плановості та оптимізації управління; принцип
об’єктивності

та

повноти;

принцип

цілеспрямованості;

принцип

наступальності; принцип поєднання гласних і негласних заходів; принцип
конфіденційності та конспірації.
Принцип плановості та оптимізації управління. Сутність даного
принципу полягає у тому, що підрозділи податкової міліції зобов’язані
планувати свою діяльність, а також застосовувати передові методи оптимізації
управління, що дозволяє:
1) зосередити увагу на найбільш важливих, актуальних проблемах, що
стоять перед податковою міліцією;
2) визначити найбільш сприятливі шляхи й способи вирішення
поставлених завдань;
3) найбільш

раціонально

й

ефективно

використовувати

наявні

матеріальні та людські ресурси;
4) забезпечити чітку взаємодію різних служб і підрозділів (оперативнорозшукових, слідчих тощо);
5) підвищити персональну відповідальність виконавців за доручену
роботу, а також організувати належний внутрішньовідомчий контроль тощо.
Принцип об’єктивності та повноти характеризує діяльність податкової
міліції

у

сфері

здійснення

оперативно-розшукової,

кримінально-

процесуальної та охоронної функції. Наприклад, проведення оперативнорозшукових заходів, процесуальних дій має відбуватися з дотриманням
повноти, всебічності та об’єктивності розслідування у здійснюваному
кримінальному провадженні.
Принцип цілеспрямованості. Діяльність підрозділів податкової міліції
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повинна здійснюватись цілеспрямовано до повного виконання завдань, що
покладаються на неї чинним законодавством. Принцип цілеспрямованості
має на меті: 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 в органах державної податкової служби та виявлення її
фактів; забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної
податкової служби, захисту їх від протиправних посягань, пов’язаних з
виконанням службових обов’язків.
Принцип наступальності – це принцип діяльності податкової міліції,
який характеризує та відображає несподіваність (раптовість) для порушників
податкового законодавства оперативно-розшукових та процесуальних заходів,
які здійснюються відповідними підрозділами податкової міліції у ході
кримінального провадження.
Принцип поєднання гласних і негласних заходів. Оскільки податкова
міліція

відноситься

до

суб’єктів

проведення

оперативно-розшукової

діяльності, то принцип поєднання гласних і негласних заходів проявляється в
практичній діяльності її оперативних підрозділів. Оперативні підрозділи
податкової міліції можуть негласно отримати інформацію про ознаки злочину,
а перевірити її відкрито або гласно, шляхом проведення обшуку з метою
вилучення

матеріальних

доказів

тощо [136,

С. 59–60].

У

результаті

застосування негласних методів можна одержати відомості про конкретні
епізоди вчиненого злочину, про осіб, які його вчинили, місцезнаходження
злочинця. Затримати ж злочинців неможливо без проведення гласних дій [62,
с. 64]. При всіх формах поєднання гласних і негласних заходів в діяльності
податкової міліції має бути обов’язково дотримана одна головна умова – їх
законність, без дотримання якої, як відзначає О. М. Бандурка, всі результати
таких заходів будуть визнані недійсними, незаконними [19, с. 98].
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Принцип конфіденційності та конспірації у діяльності податкової
міліції проявляється у негласному співробітництві [19, с. 99], а також у
суворому дотриманні таємниці [39, с. 566]. Варто відзначити, що стосовно
осіб, які співробітничають з оперативно-розшуковими апаратами, вживають
термін

«конфіденційність»,

а

стосовно

форм

і

методів

роботи

-

«конспіративність» [136, с. 61].
Такі, на наш погляд, найосновніші принципи діяльності податкової
міліції. Звичайно, що вищезапропована класифікація принципів діяльності
податкової міліції не претендує на усю повноту, однак, на наш погляд, саме
ці принципи є основними і ключовими началами на яких ґрунтується
діяльність підрозділів податкової міліції.
Підсумовуючи відзначимо, що принципи діяльності податкової міліції –
це закріплені в Конституції та інших нормативно-правових актах України
основоположні, керівні начала, на яких ґрунтується діяльність підрозділів
податкової міліції щодо боротьби з податковими правопорушеннями,
здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, забезпечення
законності і правопорядку у сфері податкових правовідносин, а також
виконання завдань та функцій, що покладаються на податкову міліцію
чинним законодавством.

2.2. Організаційна структура податкової міліції України

Структурно-організаційний блок адміністративно-правового статусу
податкової міліції включає норми, що регламентують структуру, лінійну та
функціональну підпорядкованість підрозділів податкової міліції, а також
визначають порядок проходження служби в підрозділах податкової міліції.
Зважаючи на це, пропонуємо спочатку розглянути структуру, лінійну та
функціональну підпорядкованість підрозділів податкової міліції, а потім
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дослідити питання порядку проходження служби в підрозділах податкової
міліції.
Відповідно до ст. 348 Податкового кодексу України податкова міліція,
складається

із спеціальних

підрозділів по боротьбі з податковими

правопорушеннями, що діють у складі відповідних органів державної
податкової служби, і здійснює контроль за додержанням податкового
законодавства, виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та
охоронну функції.
До складу податкової міліції належать:
1) головні управління (управління, відділи, відділення, сектори)
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну податкову і митну політику;
2) управління

(відділи,

відділення,

сектори)

податкової

міліції

відповідних контролюючих органів в Автономній Республіці Крим, областях,
округах (на два і більше регіони), містах Києві та Севастополі;
3) 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 (ст. 349 Податкового кодексу України).
Пропонуємо спочатку розглянути структуру та функції Головного
управління податкової міліції, Головного слідчого управління фінансових
розслідувань Державної фіскальної служби України, Управління власної
безпеки, які належать відповідно до першого рівня структурних підрозділів
Державної фіскальної служби України і утворюють першу ланку підрозділів
податкової міліції.
На Головне управління податкової міліції покладаються наступні

73
завдання:
1) запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним
законом до компетенції податкової міліції, їх виявлення, розкриття,
припинення та розслідування;
2) організація оперативних заходів із погашення податкового боргу;
3) організація здійснення заходів щодо попередження та припинення
незаконного відшкодування податку на додану вартість;
4) організація

боротьби

з

фіктивним

підприємництвом

та

конвертаційними центрами, мінімізаторами податкових зобов’язань;
5) організація боротьби з незаконним обігом підакцизних та інших
товарів;
6) організація викриття злочинів, що вчинені посадовими особами
великих платників податків та інших підприємств, які входять до складу
фінансово-промислових груп;
7) організація проведення заходів щодо розшуку платників податків,
які ухиляються від сплати податків, інших платежів, встановлення
місцезнаходження платника податків;
8) організація, координація та контроль за діяльністю управлінь
податкової міліції відповідних ДПС в АР Крим, областях, мм. Києві та
Севастополі, відділів податкової міліції відповідних ДПІ у районах, містах,
районах у містах, міжрайонних та об’єднаних ДПІ [112].
До основних функцій Головного управління податкової міліції
належать:
1) організація

виявлення,

перевірки

і

розслідування

злочинів,

пов’язаних з відмиванням, легалізацією, розкраданням коштів та іншими
незаконними фінансовими операціями;
2) організація реєстрації інформації про злочини і правопорушення,
віднесені до компетенції податкової міліції;
3) розшук платників податків, які ухиляються від сплати податків,
інших платежів, встановлення місцезнаходження платника податків;
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4) організація провадження оперативно-розшукової діяльності;
5) організація викриття злочинів, що вчинені посадовими особами
великих платників податків та інших підприємств, які входять до складу
фінансово-промислових груп;
6) організація боротьби з незаконним обігом підакцизних та інших
товарів;
7) боротьба

з

фіктивним

підприємництвом

та

конвертаційними

центрами, мінімізаторами податкових зобов’язань;
8) протидія незаконному відшкодуванню ПДВ;
9) організація оперативних заходів із погашення податкового боргу;
10) організація, координація та здійснення контролю за оперативнослужбовою діяльністю підрозділів оперативного документування податкової
міліції;
11) організація, координація та здійснення оперативно-технічних
заходів;
12) оперативний аналіз;
13) організація інспекції з особового складу підрозділів податкової
міліції;
14) організація викриття податкових злочинів із використанням
новітніх технологій.
Структура Головного управління податкової міліції складається з:
1. Штабу.
2. Управління оперативного супроводження адміністрування ПДВ.
3. Оперативно-аналітичного управління.
4. Управління організації викриття податкових злочинів.
5. Управління

оперативного

супроводження

великих

платників

податків.
6. Управління оперативного документування.
7. Управління протидії незаконному обігу підакцизних товарів.
8. Управління фізичного захисту.

75
9. Управління із особливо важливих справ.
10. Управління організації боротьби із розкраданням бюджетних
коштів та їх легалізації.
11. Оперативно-технічного управління.
12. Відділу діловодства та захисту інформації.
13. Відділу боротьби з фіктивним банкрутством та організації
оперативних заходів із скорочення податкового боргу.
14. Відділу протидії податковим злочинам із використанням новітніх
технологій.
15. Відділу зовнішніх відносин.
16. Відділу організації оперативно-розшукової діяльності.
17. Відділу військово-технічного забезпечення [197].
Складовим підрозділом податкової міліції є Головне слідче управління
фінансових розслідувань ДФС України, яке очолює начальник, що одночасно
є першим заступником начальника податкової міліції (далі – начальник ГСУ).
У своїй діяльності ГСУ керується Конституцією та законами України,
указами Президента України, постановами Верховної Ради України,
прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету
Міністрів України, Кримінальним і Кримінальним процесуальним кодексами
України, рішеннями Конституційного Суду України, постановами Пленуму
та рішеннями Верховного Суду України, міжнародними договорами, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, наказами та
вказівками Генерального прокурора України з питань досудового слідства,
дорученнями Президента України та Міністра фінансів, наказами Міністра
фінансів, іншими актами законодавства України, наказами, розпорядженнями
Державної фіскальної служби України з питань організації діяльності ГСУ,
іншими правовими актами.
Відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу
України та відомчих наказів Державної фіскальної служби України
основними завданнями і функціями Головного слідчого управління

76
фінансових розслідувань є:
- здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування
кримінальних правопорушень, забезпечення дотримання прав, свобод та
законних інтересів учасників кримінального провадження;
- процесуальне та методичне керівництво роботою слідчого апарату з
метою

забезпечення

належної

організації

досудового

слідства

у

провадженнях, які належать до компетенції слідчих фінансових розслідувань
ДФС України, ефективного розслідування кримінальних правопорушень,
передбачених законом України про кримінальну відповідальність;
- безпосереднє

розслідування

найбільш

важливих

і

складних

кримінальних правопорушень;
- контроль за неухильним дотриманням законності в діяльності
слідчого апарату, забезпечення процесуальної самостійності слідчих;
- організація взаємодії слідчого апарату з іншими підрозділами
ДФС України у межах компетенції – судом, прокуратурою, правоохоронними
органами України та інших держав на підставі відповідних угод;
- вивчення, узагальнення та організація впровадження в діяльність
слідчого апарату передових форм і методів розкриття злочинів та
розслідування кримінальних правопорушень [65].
Структурно Головне слідче управління фінансових розслідувань
ДФС України складається з:
1. Cектору діловодства;
2. Контрольно-методичного управління:
- відділ загального процесуального контролю;
- перший відділ лінійного процесуального контролю;
- другий відділ лінійного процесуального контролю;
- третій відділ лінійного процесуального контролю;
3. Слідчого управління кримінальних розслідувань:
- перший відділ;
- другий відділ;
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- третій відділ;
- четвертий відділ;
- п’ятий відділ;
- шостий відділ [196].
Структурним підрозділом податкової міліції є Головне управління
власної безпеки, начальник якого є заступником начальника податкової
міліції. До складу Управління входять такі структурні підрозділи:
1. Центральний апарат Управління внутрішньої безпеки Державної
фіскальної служби України;
2. Відділи внутрішньої безпеки в областях.
Основними
1) запобігання,

завданнями
виявлення,

Управління
припинення

внутрішньої

безпеки

корупційних

та

є:

інших

правопорушень, а також злочинів у сфері службової діяльності серед
працівників ДФС України;
2) забезпечення безпеки діяльності органів ДФС України та їх
працівників, а також захисту працівників від протиправних посягань,
пов’язаних з виконанням ними службових обов’язків.
До основних функцій Управління власної безпеки ДФС України
віднесено:
1) організація

та

проведення

заходів

щодо

захисту

органів

ДФС України від проникнення злочинних елементів;
2) організація та проведення роботи щодо протидії втягуванню
працівників ДФС України у протиправну діяльність;
3) розробка та координація заходів щодо захисту працівників органів
ДФС України від протиправних посягань, пов’язаних із виконанням
службових обов’язків;
4) забезпечення оперативного контролю за організацією та станом
пропускного режиму, охороною службових приміщень органів ДФС України,
а також проведення перевірок пропускного режиму;
5) здійснення адміністративного провадження у справах про корупційні
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правопорушення;
6) складання протоколів про вчинення корупційних правопорушень;
7) винесення офіційних застережень працівникам органів ДФС України
та їх керівникам у разі виявлення ознак корупційних правопорушень або
злочинів;
8) організація та проведення профілактичної роботи серед працівників
органів ДФС України з метою попередження вчинення ними злочинів у сфері
службової діяльності, корупційних правопорушень, а також порушень вимог
чинного законодавства та актів ДФС України;
9) організація та здійснення спеціальної перевірки щодо осіб, які
претендують на заняття посад в органах ДФС України;
10) розгляд та перевірка звернень платників податків та інших осіб
щодо протиправних діянь працівників ДФС Укрїни органів, у тому числі які
містять ознаки корупційних правопорушень та можливі ознаки злочинів у
сфері службової діяльності, виявлення та аналіз причин, що призвели до
скарг, підготовка пропозицій щодо притягнення до відповідальності
працівників,

дії

чи

бездіяльність

яких

призвели

до

надходження

обґрунтованих скарг;
11) оцінка повноти дотримання посадовими особами відомства вимог
чинного законодавства та власних нормативно-правових актів для надання
керівництву ДФС України пропозицій щодо прийняття кадрових рішень;
12) організація, проведення (участь у проведенні) службових перевірок
та розслідувань стосовно працівників органів ДФС України [113].
Так, за 11 місяців 2014 року за фактами вчинення посадовими особами
органів

ДФС України

злочинів

у

сфері

службової

діяльності

правоохоронними органами розпочато 333 кримінальних провадження за
якими здійснюється розслідування, з них 258 – за матеріалами підрозділів
власної безпеки.
До кримінальної відповідальності за скоєння правопорушень у сфері
службової діяльності притягнуто 29 осіб, у тому числі 16 – за вчинення
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злочинів, передбачених ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття
пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою
особою).
З початку цього року підрозділами власної безпеки проведено понад
3,5 тис. службових розслідувань і перевірок, за результатами яких винесено
739 офіційних застережень, до дисциплінарної відповідальності притягнуто
966 осіб, звільнено із займаних посад – 83. Стосовно посадових осіб
фіскальних органів складено та направлено до суду 103 протоколи про
вчинення адміністративних корупційних правопорушень, 70 з яких – за
матеріалами підрозділів власної безпеки.
У

січні-листопаді

територіальних

органів

2014 року

підрозділами

Державної

фіскальної

власної
служби

безпеки
перевірено

325 повідомлень про можливі неправомірні дії з боку посадових осіб
ДФС України, що надійшли на телефонну лінію Служби – сервіс «Пульс». За
результатами їх перевірок до дисциплінарної відповідальності притягнуто
16 посадових

осіб,

винесено

61 офіційне

застереження,

розпочато

3 кримінальних провадження. Перевірено 1,6 тис. скарг і звернень фізичних
та

юридичних

осіб

щодо

можливих

неправомірних

дій,

вчинених

співробітниками податкової та митної сфери, 448 з яких повністю або
частково підтвердилися.
З метою забезпечення відкритого доступу громадськості до інформації
про антикорупційні заходи, що вживаються Державною фіскальною
службою

України,

на

11 повідомлень

про

співробітників,

у

єдиному

викриті

періодичних

веб-порталі

корупційні
виданнях,

відомства

розміщено

правопорушення
на

радіо

та

з

боку

телебаченні

опубліковано і розміщено 2,7 тис. статей та інших матеріалів. Понад 1,4 тис.
повідомлень з цієї тематики розміщено також у різних інтернет-виданнях та
на сайтах інформаційних агентств [119]
Другу ланку підрозділів податкової міліції складають управління
(відділи, сектори) податкової міліції відповідних державних податкових
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служб в Автономній Республіці Крим, областях, округах (на два і більше
регіони), містах Києві та Севастополі.
Наприклад, до складу Управління податкової міліції ДФС України у
Херсонській області входять такі структурні підрозділи:
1. Керівництво.
2. Штаб, у складі якого перебуває: відділ обліку та зонального
контролю; відділ оперативного реагування; відділ організації викриття
податкових злочинів;
3. Відділення організації оперативно-розшукової діяльності.
4. Сектор оперативного супроводження адміністрування ПДВ.
5. Сектор протидії незаконному обігу підакцизних товарів.
6. Відділення боротьби з фіктивним банкрутством та організації
оперативних заходів із скорочення податкового боргу.
7. Відділення організації боротьби із розкрадання бюджетних коштів та
їх легалізації.
8. Оперативно-аналітичний сектор.
9. Міжрегіональний відділ оперативного документування.
10. Оперативно-технічний відділ.
11. Сектор діловодства та захисту інформації.
12. Сектор із особливо важливих справ.
Основними завданнями Управління податкової міліції ДФС України у
Херсонській області є: 1) запобігання злочинам та іншим правопорушенням у
сфері оподаткування, їх розкриття та розслідування, провадження у справах
про адміністративні правопорушення; 2) розшук платників податків, які
ухиляються від сплати податків, інших платежів; 3) забезпечення безпеки
діяльності працівників державної податкової служби, захисту їх від
протиправних посягань, пов’язаних з виконанням службових обов’язків;
4) виявлення фактів, що свідчать про легалізацію (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом; 5) організація, координація та контроль за
діяльністю низових підрозділів податкової міліції; 6) безперервне стеження
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за станом криміногенної ситуації у сфері оподаткування в області, розробка
організаційних та практичних заходів реагування на її зміни, своєчасне
прийняття

та

ефективності

реалізація
діяльності

управлінських
податкової

рішень

міліції;

щодо

підвищення

7) визначення

основних

напрямків удосконалення роботи підрозділів податкової міліції, надання їм
організаційно-методичної

та

практичної

допомоги

у

боротьбі

із

злочинністю [215].
До другої ланки підрозділів податкової міліції України також
відносяться слідчі управління податкової міліції відповідних контролюючих
органів в Автономній Республіці Крим, областях, округах (на два і більше
регіони), містах Києві та Севастополі. Наприклад, обласне слідче управління
(далі – управління) є самостійним структурним підрозділом у складі
ДФС України.
В межах компетенції управління забезпечує належну організацію
роботи підлеглих слідчих відділів, здійснює контроль за процесуальною
діяльністю слідчих і надає їм організаційно-методичну та практичну
допомогу у розслідуванні кримінальних справ. До складу управління входять
такі структурні підрозділи:
1) відділ організації досудового слідства;
2) відділ розслідування кримінальних справ.
Робота управління будується у відповідності до перспективних і
поточних планів, які узгоджуються з Головним слідчим управлінням
фінансових розслідувань ДФС України.
Основними завданнями управління є – повне, всебічне та об’єктивне
дослідження обставин вчинення злочинів по кожній кримінальній справі у
передбачені законодавством терміни, викриття винних та забезпечення
правильного застосування Закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був
притягнутий до відповідальності і жоден невинний не був покараний;
забезпечення відшкодування нанесених злочином збитків; виявлення причин
і умов, що сприяють вчиненню злочинів і вжиття заходів щодо їх усунення.
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Управління виконує такі функції та процедури: 1) організація та
здійснення досудового слідства, організація діяльності слідчих підрозділів
податкової міліції; 2) участь у заходах щодо підвищення кваліфікації
працівників

структурних

підрозділів.

Організація

економічного

(професійного) навчання; 3) підготовка, формування та надання необхідних
матеріалів на колегії податкових органів в області; 4) розробка номенклатури
справ;

5) ведення

обліку

документів,

забезпечення

їх

зберігання,

оперативного пошуку, доставки та надання інформації щодо них; 6) ведення
обліку, зберігання та використання документів з грифом «Для службового
користування»; 7) організація зберігання та забезпечення збереження
документів на паперових носіях; 8) розгляд та участь у розгляді звернень,
скарг (повторних звернень, скарг) громадян, суб’єктів господарювання,
органів державної влади, народних депутатів з питань правомірності дій
посадових осіб, та підготовка за їх результатами довідок, висновків, іншої
інформації; 9) розгляд звернень громадян та надання відповідей на них;
10) участь

у

суспільства;

заходах,

які

11) підготовка

проводяться
матеріалів

інститутами

для

розміщення

громадянського
на

веб-сайті

ДРС України в області і проведення інвентаризації розміщеної інформації;
12) забезпечення прозорості, достовірності та відкритості інформації про
діяльність управління та підпорядкованих підрозділів, вільного отримання її
юридичними

та

законодавством;

фізичними

особами,

13) підготовка

та

крім

надання

обмежень,
для

встановлених

систематичного

та

оперативного оприлюднення: іншу інформацію про діяльність суб’єктів
владних

повноважень,

порядок

обов'язкового

оприлюднення

якої

встановлений законом; 14) надання інформації про діяльність управління та
підпорядкованих підрозділів за запитами на інформацію; 15) надання
інформації з обмеженим доступом, якщо немає законних підстав для
обмеження

у

доступі

до

такої

інформації,

які

існували

раніше;

16) забезпечення інформаційного обміну управління з територіальними
органами

центральних

органів

виконавчої

влади

та

місцевого
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самоврядування; 17) забезпечення у межах наданих повноважень охорони
державної таємниці під час проведення усіх видів секретних робіт,
використання документів та матеріалів, що містять державну таємницю;
18) участь у діяльності робочих груп, які створюються відповідними
розпорядчими

документами,

для

забезпечення

виконання

робіт,

передбачених проектами; 19) впровадження проекту модернізації і розвитку
органів ДФС України на регіональному рівні та організація впровадження на
районному рівні; 20) участь у створенні та впровадженні системи управління
якістю в органах ДФС України; 21) ознайомлення з вимогами законодавства
про захист персональних даних, зокрема щодо їхнього обов’язку не
допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було
довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових
обов’язків; 22) не розголошення посадовими особами у будь-який спосіб
персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з
виконанням службових обов’язків.
Третю ланку структурних підрозділів податкової міліції утворюють
головні відділи (відділи, сектори) податкової міліції відповідних державних
податкових інспекцій у районах, містах (крім міст Києва і Севастополя),
районах у містах, міжрайонних, об’єднаних та спеціалізованих державних
податкових інспекцій.
Загальні положення порядку прийняття та проходження служби в
податковій міліції закріплені в нормах Податкового кодексу України. Так,
відповідно до ст. 352 Податкового кодексу України 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

84
накладалося

адміністративне

стягнення

за

вчинення

корупційного

правопорушення.
Стосовно осіб, які претендують на службу в податковій міліції, за їх
письмовою

згодою

встановленому

проводиться

спеціальна

перевірка

у

порядку,

Законом України «Про засади запобігання і протидії

корупції» [150].
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. Громадяни України, які вперше
зараховуються на службу до податкової міліції на посади начальницького і
рядового складу, складають присягу, зміст якої закріплено у ч. 352.4. ст. 352
Податкового кодексу України. Особа начальницького чи рядового складу
податкової міліції підписує текст присяги, який зберігається в її особовій
справі.
Відповідно

до

ст. 353

Податкового

кодексу

України

особи

начальницького і рядового складу податкової міліції проходять службу у
порядку, встановленому законодавством для осіб начальницького і рядового
складу органів внутрішніх справ. Порядок проходження служби особами
рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, їх права і
обов’язки визначено Положенням про проходження служби рядовим і
начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів УРСР від 29 липня 1991 року № 114 [131].
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 реалізує
державну податкову політику.
Особи, які закінчили вищі навчальні заклади центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, і яким
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присвоєно спеціальне звання начальницького складу податкової міліції,
звільняються від призову на строкову військову службу.
Особам, яких прийнято на службу до податкової міліції на посади
начальницького і рядового складу, присвоюються такі спеціальні звання:
1) вищий начальницький склад: генерал-полковник податкової міліції;
генерал-лейтенант податкової міліції; генерал-майор податкової міліції;
2) старший начальницький склад: полковник податкової міліції;
підполковник податкової міліції; майор податкової міліції;
3) середній начальницький склад: капітан податкової міліції; старший
лейтенант податкової міліції; лейтенант податкової міліції;
4) молодший начальницький склад: старший прапорщик податкової
міліції; прапорщик податкової міліції;
5) рядовий склад: рядовий податкової міліції.
Порядок присвоєння спеціальних звань молодшого начальницького та
рядового складу податкової міліції визначається центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну податкову 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 реалізує державну
податкову політику (наприклад, Указ Президента України від 27 червня
2012 року № 422/2012 «Про присвоєння спеціальних звань» [169], Указ
Президента України 24 серпня 2012 року № 513/2012 «Про присвоєння
спеціальних звань» [168]).
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
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України (постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2001 року
№ 1515 «Про формений одяг осіб начальницького і рядового складу органів
внутрішніх

справ,

військовослужбовців

спеціальних

моторизованих

військових частин міліції внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ
та осіб начальницького складу податкової міліції» [177]).
На посадових і службових осіб податкової міліції поширюються
вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про засади запобігання
і протидії корупції» [150].
Отже, розглянувши структурно-організаційний блок адміністративноправового статусу податкової міліції приходимо до наступних висновків:
1) організаційна структура податкової міліції має трьохланкову
систему. Першу ланку підрозділів податкової міліції утворюють: Головне
управління податкової міліції, Головне слідче управління фінансових
розслідувань ДФС України, Головне управління власної безпеки. Другу
ланку підрозділів податкової міліції складають управління (відділи, сектори)
податкової міліції відповідних контролюючих органів в Автономній
Республіці Крим, областях, округах (на два і більше регіони), місті Києві і
Севастополі. До третьої ланки структурних підрозділів податкової міліції
відносяться головні відділи (відділи, сектори) податкової міліції відповідних
державних податкових інспекцій у районах, містах (крім міст Києва і
Севастополя), районах у містах, міжрайонних, об’єднаних та спеціалізованих
державних податкових інспекцій;
2) загальні положення порядку прийняття та проходження служби в
податковій міліції закріплені в нормах Податкового кодексу України. Разом з
тим, особи начальницького і рядового складу податкової міліції проходять
службу у порядку, встановленому законодавством для осіб начальницького і
рядового складу органів внутрішніх справ, визначених Положенням про
проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх
справ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів УРСР від 29 липня
1991 року № 114.
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2.3. Компетенція податкової міліції України

Компетенція є одним із найважливіших елементів адміністративноправового статусу податкової міліції України. Якщо цільовий та структурноорганізаційний блоки адміністративно-правового статусу податкової міліції
України охоплюють мету, завдання, принципи та функції діяльності
податкової міліції України, то компетенція розкриває зміст предмету відання
і повноважень податкової міліції України у сфері здійснення контролю за
додержанням податкового законодавства, а також реалізації оперативнорозшукової, кримінально-процесуальної та охоронної функції.
«Компетенція» (від лат. «competentia», від compete – добиваюсь,
відповідаю, підхожу) – коло повноважень, наданих законом, статутом або
іншим актом конкретному органу або посадовій особі; знання і досвід у
певній галузі [191, с. 613]. Компетенція, як відзначається у тлумачному
словнику С. І. Ожегова, – це коло питань, в яких хто-небудь добре обізнаний;
коло чиїхось повноважень, прав [110, с. 289].
У

«Новому

тлумачному

словнику

української

мови»

термін

«компетенція» трактується як «добра обізнаність із чим-небудь; коло
повноважень якої-небудь організації, установи, особи» [104, с. 874]. В
«Новейшем энциклопедическом словаре» компетенція визначається як «коло
повноважень якого-небудь органа, посадової особи; коло питань, в яких
конкретна особа має знання, досвід» [103, с. 595]. У тлумачному словнику
сучасної російської мови під компетенцією розуміють «коло питань, явищ, в
яких дана особа авторитетна, має досвід, знання; коло повноважень, галузь
належних для виконання ким-небудь питань, явищ» [216, с. 58].
В юридичній літературі компетенцію визначають як сукупність
предметів відання, функцій, повноважень, прав і обов’язків органу державної
влади, органу місцевого самоврядування або їх посадової особи чи службової
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особи, що визначаються конституцією [134, с. 210]. Ю. М. Тодика та
В. Д. Яворський вважають, що компетенція – це, перш за все, сукупність прав
та обов’язків державного органу, а також його підвідомчість [209, с. 92].
Б. М. Лазарєв вважає, що компетенція має такі основні значення: а) коло
питань, щодо яких дана особа або особи мають певні знання (відають щось) і
б) коло повноважень (прав і обов’язків «відати чимось») [90, с. 11].
На думку В. В. Кравченко, компетенція – це сукупність визначених
конституцією

та

повноваження –

законами
це

предметів

конкретні

права

відання
та

і

повноважень,

обов’язки [84,

де

с. 295].

Ю. О. Тихомиров вважає, що компетенція – це покладений законно на
повноваженого суб’єкта обсяг публічних справ. До складових компетенції
він відносить: нормативно встановлені цілі, предмети відання як юридично
визначені сфери та об’єкти впливу, владні повноваження [208, с. 55–56].
О. Ф. Скакун визначає компетенцію державного органу як закріплену
законом (або іншим нормативним актом) сукупність владних повноважень
(прав і обов’язків), юридичної відповідальності і предмета відання (предмет
діяльності, функціональне призначення) [187, с. 363].
Таким

чином,

у

сфері

державного

управління

компетенція

розглядається як – сукупність предметів відання та повноважень (прав і
обов’язків), які надаються суб’єкту управління (органу або посадовій особі)
для виконання відповідних завдань і функцій та визначають його місце в
апараті державного управління. Компетенція державно-владним шляхом
встановлює обсяг і зміст діяльності суб’єкта державного управління з
одночасним розмежуванням його функцій і функцій інших суб’єктів як по
вертикалі, так і по горизонталі управлінської системи; як встановлена
нормами Конституції та законів України сукупність прав, обов’язків і
предметів відання органів виконавчої влади та їх посадових, службових осіб,
які забезпечують здійснення функцій і завдань виконавчої влади [96, с. 87].
Виходячи з вищевикладеного, можна стверджувати, що юридично
закріплена компетенція надає податковій міліції України визначені владні
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повноваження, закріплене коло прав та обов’язків, об’єкти впливу, що
передбачені Податковим кодексом України та деякими іншими нормативноправовими актами, які утворюють правову основу її діяльності.
Розглядаючи структуру компетенції необхідно виділити основні і
додаткові її елементи. Якщо основні елементи визначають зміст компетенції,
то додаткові відображають окремі відмітні її ознаки. В якості основного
елементу необхідно виділити повноваження – сукупність прав і обов’язків,
що визначають набір засобів, форм, методів і прийомів здійснюваної
суб’єктом дії. До числа додаткових елементів компетенції можна віднести:
1) предмети відання – сфера або сфери відносин в яких виступає суб’єкт
права; 2) межі дії – просторово-територіальні межі, інші рамки в яких
здійснюється діяльність суб’єкта права [97, с. 125].
Крім того, кожному виду органів виконавчої влади властивий певний
обсяг компетенції та відповідні форми і напрями її реалізації в ході
практичного виконання покладених на них завдань і функцій. У зв’язку з
чим, розрізняють функціональну, територіальну, предметну та нормотворчу
компетенцію органу виконавчої влади [43, с. 247]. На наш погляд,
вищезазначені види компетенції цілком притаманні й податковій міліції
України, оскільки остання є державним органом виконавчої влади. Зважаючи
на це, пропонуємо більш докладніше розглянути компетенцію податкової
міліції України, використавши розподіл її на функціональну, територіальну,
предметну та нормотворчу.
Предметом функціональної компетенції виступають повноваження
підрозділів податкової міліції України щодо виконання покладених на них
функцій, як загальних (внутрішньо-організаційних) так і спеціальних
(зовнішніх). Відзначимо, що до загальних (внутрішньо-організаційних)
функції податкової міліції України віднесено: організацію діяльності;
кадрове забезпечення; фінансування; матеріально-технічне забезпечення;
інформаційне

забезпечення;

прогнозування;

планування;

контроль

(внутрішньовідомчий). До спеціальних (зовнішніх) функції податкової міліції
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України,

віднесено:

оперативно-розшукову;

кримінально-процесуальну;

охоронну; запобіжну; контроль.
Наприклад, з метою реалізації функції прогнозування податкова міліція
України відповідно до покладених на неї завдань збирає, аналізує,
узагальнює інформацію щодо порушень у сфері оподаткування та бюджетній
сфері, прогнозує тенденції розвитку негативних процесів кримінального
характеру, пов’язаних з оподаткуванням (п. 350.1.11. ст. 350 Податкового
Кодексу України).
Функція кадрового забезпечення реалізується шляхом дотримання
процедури прийняття осіб (кандидатів) на службу до податкової міліції
України. Так, 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» (п. 352.2. ст. 352 Податкового Кодексу України).
Планування роботи податкової міліції України здійснюється шляхом
розробки і затвердження у встановленому порядку Плану основних питань
економічної та контрольної роботи Державної фіскальної служби України на
відповідний рік (далі – План на рік) та заходів щодо реалізації основних
напрямів та стратегічних цілей діяльності Державної фіскальної служби
України відповідно до затверджених пріоритетів діяльності ДФС України
(стратегічних тем).
План на рік забезпечує реалізацію необхідних умов для здійснення
ДФС України, у тому числі і податковою міліцією України, послідовних і
узгоджених дій щодо виконання законів України, щорічного послання
Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє
становище України, актів і доручень Президента України, Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України,
програмних документів Уряду, а також реалізації завдань, поставлених перед
ДФС України, у тому числі і податковою міліцією.
Формування плану роботи на квартал (далі – План на квартал)
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здійснюється на підставі пропозицій структурних підрозділів, структурних
підрозділів

із

статусом

юридичної

особи

із

врахуванням

заходів,

передбачених Планом на рік, поточних доручень Президента України,
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів
України, керівництва ДФС України, а також запланованих дій структурних
підрозділів, спрямованих на реалізацію стратегічних цілей ДФС України.
Квартальний план роботи структурного підрозділу, структурного
підрозділу із статусом юридичної особи складається його керівником на
підставі Плану на рік, Плану на квартал, поточних доручень Президента
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства
фінансів України, керівництва Державної фіскальної служби України, дій
структурних підрозділів, спрямованих на реалізацію стратегічних цілей
ДФС України.
Реалізація функції контролю (внутрішньовідомчого) покладається на
керівництво усіх органів та підрозділів податкової міліції України.
Наприклад, Управління внутрішньої безпеки з метою здійснення контролю за
роботою податкових органів здійснює:
1) організацію і проведення в межах компетенції комплексних та
тематичних перевірок стану оперативно-службової діяльності підрозділів
податкової міліції усіх рівнів та дотримання ними вимог чинного
законодавства;
2) організацію та проведення службових розслідувань;
3) підготовку висновків, довідок, інших документів за матеріалами
перевірок, службових розслідувань, розгляду звернень та скарг громадян,
іншої інформації;
4) підготовку висновків та пропозицій ДФС України для вжиття заходів
реагування щодо усунення виявлених недоліків та правопорушень за
матеріалами перевірок, службових розслідувань, розгляду звернень, іншої
інформації про негативні прояви у діяльності органів ДФС України;
5) організацію та проведення службових розслідувань в межах

92
компетенції відповідно до норм Закону України «Про дисциплінарний статут
органів внутрішніх справ України».
Слід відзначити, що внутрішній контроль проводиться за напрямами:
комплексна внутрішня перевірка або тематична внутрішня перевірка (далі –
внутрішня перевірка).
Внутрішній аудит проводиться за одним або кількома напрямами
одночасно: аудит ефективності, фінансовий аудит та/або аудит відповідності.
Проведення внутрішнього аудиту здійснюється відповідно до положень
Порядку планування і проведення внутрішніх аудитів, документування,
реалізації їх результатів в органах ДПС України, затвердженого наказом
Державної податкової служби України від 5 листопада 2012 року № 969.
Проведення внутрішніх перевірок та аудитів не повинно порушувати
нормального ритму роботи органів ДФС України та підвідомчих установ, що
перевіряються.
Перевірки слідчих підрозділів податкової міліції проводяться з
урахуванням вимог наказу Державної податкової служби України від
7 серпня 2012 року № 697/ДСК «Про слідчі підрозділи податкової міліції
органів Державної податкової служби України» (п. 2.6.5. Регламенту
Державної податкової служби України).
З

метою

реалізації

оперативно-розшукової

та

кримінально-

процесуальної функцій податкова міліція України відповідно до покладених
на неї завдань:
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;
2) проводить відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, а
також досудове розслідування в межах наданої законом компетенції, вживає
заходів щодо відшкодування завданих державі збитків;
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3) здійснює розшук осіб, які переховуються від слідства та суду за
кримінальні та інші правопорушення у сфері оподаткування та бюджетній
сфері;
4) вживає заходів щодо виявлення і розслідування злочинів, пов’язаних
з відмиванням, легалізацією, розкраданням коштів та іншими незаконними
фінансовими операціями;
5) виявляє причини і умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших
правопорушень у сфері оподаткування та бюджетній сфері, вживає заходів до
їх усунення;
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;
7) передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами
правопорушень, за які законом передбачено кримінальну відповідальність,
якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції.
З метою реалізації охоронної та запобіжної функцій податкова міліція
України відповідно до покладених на неї завдань:
1) забезпечує безпеку діяльності податкових органів та їх працівників, а
також захист працівників від протиправних посягань, пов’язаних з
виконанням ними службових обов’язків;
2) здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції в податкових
органах та виявлення фактів корупції, а також усунення наслідків
корупційних правопорушень;
3) складає протоколи та розглядає справи про адміністративні
правопорушення у випадках, передбачених законом (ст. 350 Податкового
Кодексу України (ст. 350 Податкового кодексу України).
Територіальна

компетенція

визначає

межі

дії –

просторово-

територіальні межі або інші рамки в яких здійснюється діяльність органів і
підрозділів податкової міліції України. Наприклад, до складу податкової
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міліції належать: 1) головні управління (управління, відділи, відділення,
сектори) центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну податкову і митну політику; 2) управління (відділи,
відділення, сектори) податкової міліції відповідних контролюючих органів в
Автономній Республіці Крим, областях, округах (на два і більше регіони),
містах Києві та Севастополі; 3) 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 (п. 349.1. ст. 349 Податкового
кодексу України).
Предметна компетенція визначає та розмежовує коло повноважень
органів (підрозділів) податкової міліції України. Наприклад, у складі
податкової міліції діє спеціальний підрозділ, який проводить роботу по
боротьбі з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
Крім того, складовим підрозділом податкової міліції є Головне слідче
управління фінансових розслідувань основними функціями якого є:
1) здійснення

швидкого,

повного

та

неупередженого

розслідування

кримінальних правопорушень, забезпечення дотримання прав, свобод та
законних інтересів учасників кримінального провадження; 2) процесуальне
та методичне керівництво роботою слідчого апарату з метою забезпечення
належної організації досудового слідства у провадженнях, які належать до
компетенції слідчих фінансових розслідувань ДФС України, ефективного
розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України
про кримінальну відповідальність; 3) безпосереднє розслідування найбільш
важливих

і

складних

кримінальних

правопорушень;

4) контроль

за

неухильним дотриманням законності в діяльності слідчого апарату,
забезпечення процесуальної самостійності слідчих; 5) організація взаємодії
слідчого апарату з іншими підрозділами ДФС України у межах компетенції –
судом, прокуратурою, правоохоронними органами України та інших держав
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на підставі відповідних угод; 6) вивчення, узагальнення та організація
впровадження в діяльність слідчого апарату передових форм і методів
розкриття злочинів та розслідування кримінальних правопорушень.
Управління внутрішньої безпеки із підпорядкованими регіональними
підрозділами є самостійним структурним підрозділом податкової міліції
України, який функціонує з метою запобігання і протидії корупції в органах
ДФС України,

злочинам

у

сфері

службової

діяльності,

іншим

правопорушенням з боку працівників органів Державної фіскальної служби
України, забезпечення безпеки діяльності працівників податкової служби, їх
захисту від протиправних посягань, пов’язаних із виконанням службових
обов’язків. Управління визначено як спеціально уповноважений суб’єкт у
сфері протидії корупції, що здійснює заходи щодо запобігання корупції,
контролює їх виконання в апараті ДФС України, органах ДФС України, на
підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери
управління цього відомства.
Нормотворча компетенція визначає та розмежовує коло повноважень
органів, підрозділів, посадових та службових осіб податкової міліції України
щодо підготовки та видання відповідних нормативно-правових актів.
Наприклад, Управління внутрішньої безпеки ДФС України з метою
організації нормотворчої роботи:
1) приймає участь у розробці проектів нормативно-правових актів та
методичних рекомендацій з питань оподаткування;
2) проводить разом з іншими структурними підрозділами ДФС України
роботи щодо перегляду нормативно-правових актів з питань оподаткування
та діяльності органів ДФС України з метою приведення їх у відповідність до
норм чинного законодавства України;
3) здійснює підготовку та розгляд пропозицій і зауважень до проектів,
розроблених суб’єктами законодавчої ініціативи, міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади, структурними підрозділами
ДФС України;
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4) приймає участь в організації і проведенні нарад, робочих груп,
семінарів, науково-практичних конференцій тощо стосовно вдосконалення
законодавства з питань оподаткування із працівниками ДФС України,
іншими органами ДФС України та іншими органами державної влади
(п. 2.2.10 Положення про Управління внутрішньої безпеки Державної
податкової адміністрації України [132]).
Щодо

нормотворчої

діяльності

посадових

та

службових

осіб

податкової міліції України, то тут також є певні особливості. Так, начальник
податкової

міліції

(відповідно

до

розподілу

обов’язків)

має

право

підписувати: накази про відрядження в межах України працівників
підпорядкованих структурних підрозділів; розпорядження з питань, що
належать до їх компетенції; за дорученням керівника ДФС України рішення
за наслідками розгляду скарг на дії посадових осіб органів ДФС України, а
також документи майнового, грошового, розрахункового характеру; угоди
(протоколи) щодо інформаційної взаємодії ДФС України з центральними
органами виконавчої влади та іншими організаціями; доручення з питань
організації роботи на адресу територіальних органів ДФС України, що мають
обов’язковий для них характер тощо.
Керівники Головного управління податкової міліції, Головного
слідчого управління фінансових розслідувань, Управління внутрішньої
безпеки або особи, які тимчасово виконують їх обов’язки, в межах
повноважень мають право: надавати вказівки та рекомендації, що стосуються
основної діяльності і є обов’язковими для виконання підвідомчими їм
підрозділами ДФС України.
Перший заступник та заступники начальника Головного управління
податкової міліції в межах повноважень мають право: надавати вказівки та
рекомендації, що стосуються основної діяльності і є обов’язковими для
виконання підвідомчими їм підрозділами податкової міліції Державної
фіскальної служби України.
Слід відзначити, що підготовка проектів нормативно-правових актів у
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ДФС України, у тому числі і податковій міліції України, провадиться на
основі та на виконання Конституції, Податкового кодексу України, законів
України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, доручень Президента України і Міністерства фінансів
України та з ініціативи ДФС України.
ДФС України, у тому числі і податкова міліція, з питань, що належать
до їх компетенції, узагальнюють практику застосування законодавства та
розробляють: проекти законів України, актів Президента України, Кабінету
Міністрів України (далі – проекти законодавчих та інших нормативноправових актів); проекти нормативно-правових актів Міністерства фінансів
України, у т. ч. форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших
документів (далі – проекти нормативно-правових актів Міністерства фінансів
України).
Підготовка, погодження проектів законодавчих та інших нормативноправових актів, а також їх супроводження при розгляді у Міністерстві
фінансів України, Кабінеті Міністрів України та Верховній Раді України
здійснюється відповідно до Порядку взаємодії Міністерства фінансів України
з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та
координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів
України, затвердженого наказом Мінфіну від 29 грудня 2011 року № 1789 та
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 січня 2012 року за
№ 85/20398 [156] (далі – Порядок взаємодії Мінфіну з центральними
органами виконавчої влади), Порядку підготовки, розгляду, подання до
Міністерства фінансів України проектів законів України, актів Президента
України, Кабінету Міністрів України та їх супроводження при розгляді у
Міністерстві фінансів України, Кабінеті Міністрів України та Верховній Раді
Україні, затвердженого наказом Державної податкової служби України від 26
вересня 2011 року № 25.
У разі розроблення проекту регуляторного акта відповідальний
структурний підрозділ Державної фіскальної служби України, у тому числі і
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податкова міліція, у встановленому порядку забезпечує виконання процедур
державної регуляторної політики (підготовку аналізу регуляторного впливу
та повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта, погодження
зі

спеціально

уповноваженим

органом,

подальше

відстеження

результативності прийнятого регуляторного акта тощо).
Проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів в
обов’язковому порядку надаються підрозділу обслуговування платників
податків для перевірки їх відповідності законодавству Європейського Союзу,
вимогам угод ГАТТ-СОТ та Конвенції про захист прав і основоположних
свобод людини, а також підрозділу правової роботи для проведення
юридичної експертизи.
Проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів підлягають
обов’язковій експертизі Міністерством юстиції України, а також погодженню
з усіма заінтересованими міністерствами та іншими центральними органами
виконавчої влади, установами, організаціями. Проекти законодавчих та
інших

нормативно-правових

актів

надсилаються

на

погодження

до

заінтересованих центральних органів виконавчої влади лише після їх
погодження та візування Міністром. Проекти законодавчих та інших
нормативно-правових актів, а також проекти нормативно-правових актів
Міністерства фінансів України, які готуються на виконання законів України,
актів або доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, Кабінету
Міністрів України, подаються Міністерству фінансів України у терміни та
порядку, передбачені цими актами та дорученнями.
Підсумовуючи відзначимо, що компетенція є одним із найважливіших
елементів адміністративно-правового статусу податкової міліції України.
Компетенція розкриває зміст предмету відання і повноважень податкової
міліції України у сфері здійснення контролю за додержанням податкового
законодавства, а також реалізації функцій, що покладаються на неї.
Структурно компетенція податкової міліції України складається з
основних і додаткових елементів. Основні елементи визначають зміст
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компетенції, а додаткові відображають окремі відмітні її ознаки. В якості
основного елементу виділено повноваження податкової міліції України –
сукупність прав і обов’язків, що характеризують засоби, форми, методи і
прийоми діяльності органів та підрозділів податкової міліції України. До
числа додаткових елементів компетенції податкової міліції України
віднесено:
1) предмети відання – сфера або сфери відносин в які вступають
підрозділи податкової міліції України;
2) межі дії – просторово-територіальні межі, інші рамки в яких
здійснюється діяльність підрозділів податкової міліції України.
Серед видів компетенції податкової міліції України виокремлено:
1) функціональну

компетенцію,

предметом

якої

виступають

повноваження підрозділів податкової міліції щодо виконання покладених на
них функцій, як загальних (внутрішньо-організаційних) так і спеціальних
(зовнішніх);
2) територіальну компетенцію, яка визначає межі дії – просторовотериторіальні межі або інші рамки в яких здійснюється діяльність підрозділів
податкової міліції;
3) предметну

компетенцію,

яка

визначає

та

розмежовує

коло

повноважень підрозділів податкової міліції;
4) нормотворчу компетенцію, яка визначає та розмежовує коло
повноважень підрозділів, посадових та службових осіб податкової міліції
щодо підготовки та видання відповідних нормативно-правових актів.

2.4. Юридична відповідальність посадових і службових осіб
податкової міліції України
Одним із засобів забезпечення законності в діяльності податкової
міліції України є юридична відповідальність її посадових та службових осіб,
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яка є не тільки гарантом дотримання останніми принципів законності,
гуманізму, поваги до особи, соціальної справедливості, але й виступає дієвим
важелем у виконанні завдань та функцій, що покладаються на підрозділи
податкової міліції України.
Проблема юридичної відповідальності органів державної влади, їх
посадових та службових осіб, у тому числі й органів податкової міліції
України, в умовах численних порушень конституційних прав і свобод
людини

й

громадянина,

службових

зловживань,

набуває

особливої

актуальності, соціальної і суспільної значущості. Саме тому, дослідження
питань юридичної відповідальності посадових та службових осіб органів
податкової міліції України представляє теоретичну і практичну цінність, що
гарантувало б створення механізму стримувань і противаг в діяльності
податкової міліції, а також забезпечило б ефективний захист прав і свобод
людини й громадянина.
В теорії права дослідженню інституту юридичної відповідальності були
присвячені

праці

вчених,

зокрема

В. І. Гоймана,

Р. А. Калюжного,

А. В. Пєтрова,

А. О. Нечитайленка,

П. М. Рабіновича,

О. Ф. Скакун,

В. С. Афанасьєва,

В. В. Лазарєва,

Н. М. Пархоменка,

В. С. Нерсесянца,

С. М. Тимченка.

К. В. Басіна,

В. Ф. Погорілка,

Питання

юридичної

відповідальності органів державної влади, їх посадових та службових осіб
були

предметом

О. М. Бандурки,
А. Т. Комзюка,

досліджень
Д. М. Бахраха,

В. К. Колпакова,

В. Б. Авер’янова,

Г. В. Атаманчука,

Ю. П. Битяка,

І. П. Голосніченка,

О. І. Миколенка

тощо.

Як

бачимо,

дослідженню питань юридичної відповідальності присвячено багато праць,
але сучасні пріоритети розвитку українського суспільства та держави
змушують приділити більше уваги подальшій розробці цього інституту
права.
Перш

ніж

визначити

особливості

юридичної

відповідальності

посадових та службових осіб податкової міліції Державної фіскальної
служби України пропонуємо спочатку з’ясувати етимологічне значення

101
поняття «юридична відповідальність» та виділити її основні ознаки.
В сучасній теорії права та адміністративно-правовій науці поняття
«юридична відповідальність» трактується по-різному. Так, В. Ф. Погорілко
визначає юридичну відповідальність як правовідносини між державою та
порушником, до якого застосовуються юридичні санкції з негативними для
нього наслідками [120, с. 68]. На думку В. С. Нерсесянца, під юридичною
відповідальністю слід розуміти примусовий захід за правопорушення,
передбачений санкцією порушеної норми й застосований до правопорушника
компетентним державним органом або посадовою особою в належному
процесуально-правовому порядку [100, с. 522]. В. М. Сущенко юридичну
відповідальність розглядає як праводієздатність будь-якої фізичної чи
юридичної особи звітувати державі з власної ініціативи або примусово за
результати власної правомірної чи неправомірної поведінки (діяльності) та
зазнавати з боку держави оцінки (санкції на застосування покарання чи
заохочення) такої поведінки (діяльності) [198, С. 51–57]. А. О. Нечитайленко
під

юридичною

відповідальністю

розуміє

засудження

неправомірної

поведінки особи з боку держави, яка виражається в застосуванні до
правопорушників компетентними органами заходів державного примусу у
вигляді юридичних санкцій в суворій відповідності з вимогами чинного
законодавства [101, с. 151].
О. Ф. Скакун розглядає юридичну відповідальність як охоронне явище,
а саме – як передбачений законом вид і міру державно-владного
(примусового) притерпіння особою позбавлення особистого, організаційного
та майнового характеру за скоєне правопорушення [186, с. 466]. На думку
П. М. Рабіновича,
законодавстві

й

юридична

відповідальність

забезпечуваний

державою

–

це

закріплений

юридичний

у

обов’язок

правопорушника зазнати примусового позбавлення певних цінностей, що
йому належали [182, с. 161]. Цієї ж думки притримуються А. В. Пєтров та
А. С. Шабуров, які відзначають, що юридична відповідальність – це
передбачений

санкцією

правової

норми

обов’язок

правопорушника
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перетерплювати

певні

позбавлення

особистого,

матеріального

або

організаційного характеру за скоєне правопорушення [114, с. 112; 201,
C. 434–435].
К. В. Басін під юридичною відповідальністю розуміє засіб державного
впливу на поведінку суб’єктів, що в разі активного добровільного виконання
обов’язку передбачає застосування заохочувальних засобів, а в разі скоєння
правопорушення

викликає

охоронні

правовідносини

та

можливість

застосування засобів примусового характеру [23, с. 31]. В. І. Гойман надає
визначення юридичної відповідальності як у широкому так і у вузькому
значенні.

У

широкому

розумінні

під

юридичною

відповідальністю

розуміється відношення особи до суспільства і держави, до інших осіб з
точки зору виконання нею певних вимог, свідомого і правильного розуміння
громадянином своїх обов’язків по відношенню до суспільства, держави та
інших осіб. У вузькому або спеціально-юридичному значенні юридична
відповідальність

розглядається

як

реакція

держави

на

скоєне

правопорушення. В даному випадку юридична відповідальність є обов’язком
особи перетерплювати певні позбавлення державно-власного характеру,
передбачені законом, за скоєне правопорушення [204, с. 241].
Отже, поділяючи точки зору вчених щодо визначення поняття
юридичної

відповідальності,

відзначимо,

що

характерними

рисами

юридичної відповідальності є: 1) юридична відповідальність настає лише за
скоєне правопорушення (протиправну, винну дію чи бездіяльність);
2) основною підставою застосування юридичної відповідальності є склад
правопорушення (суб’єкт, об’єкт, суб’єктивна та об’єктивна сторони);
3) встановлюється

державою

в

нормах

права

(до

правопорушників

застосовуються санкції відповідних норм); 4) здійснюється компетентними
державними органами, уповноваженими особами й іншими суб’єктами, що
мають таке право, відповідно до встановленої процедури; 5) проявляється в
негативних

юридичних

наслідках

особистісного,

організаційного

та

майнового характеру; 6) є видом державного впливу (примусу) та
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реалізується через покарання чи відновлювальні заходи [206, с. 141].
Основні засади функціонування в Україні інституту юридичної
відповідальності закріпленні в Основному Законі – Конституції України у
ст.ст. 58, 60, 61, 62, 63, 92 Конституції. Відповідно до п. 22 ст. 92 Конституції
України юридична відповідальність наступає у виді цивільно-правової,
кримінальної, адміністративно-правової та дисциплінарної виключно на
підставі закону за вчинення відповідних правопорушень.
Правові засади юридичної відповідальності посадових і службових осіб
податкової міліції визначені у Податковому кодексі України, відповідно до
якого посадова чи службова особа податкової міліції у межах повноважень,
наданих Податковим кодексом України 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 (ч. 354.1
ст. 354 Податкового кодексу України). Таким чином, посадові і службові
особи

податкової

міліції

несуть

кримінальну,

адміністративну,

дисциплінарну та цивільно-правову відповідальність відповідно до чинного
законодавства.
Крім того, необхідно відзначити, що на посадових та службових осіб
податкової міліції розповсюджується положення ст. 15 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, відповідно до якої останні за вчинення
адміністративного проступку несуть дисциплінарну відповідальність (крім
випадків прямо передбачених законом). Однак, як відзначає Д. М. Бахран,
той факт, що до осіб зазначених в ч. 1 ст. 15 КУпАП (в тому числі посадових
та службових осіб податкової міліції) застосовуються дисциплінарні
стягнення, не перетворює їхні діяння у дисциплінарні [24, с. 32]. Цієї ж
думки дотримується й М. І. Кузнєцов, який відзначає, що фактичною
підставою притягнення до дисциплінарної відповідальності є вчинення
зазначеними особами дисциплінарного проступку або порушення правил
поведінки в громадських місцях, що за ступенем суспільної небезпеки не є
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злочинами і підлягають покаранню в адміністративному порядку [48, с. 98].
В межах нашого дисертаційного дослідження ми приділимо більше
уваги дисциплінарній та адміністративній відповідальності посадових і
службових осіб податкової міліції, адже саме ці види юридичної
відповідальності найчастіше застосовуються до посадових і службових осіб
податкової міліції України.
Основним видом юридичної відповідальності посадових та службових
осіб органів податкової міліції, як зазначено у ч. 354.1 ст. 354 Податкового
кодексу України, є дисциплінарна відповідальність, адже зміцнення
законності в діяльності податкової міліції безпосередньо пов’язане зі станом
службової дисципліни, рівнем культури і фахової підготовки її працівників [81,
С. 67–71].
Дисциплінарна відповідальність посадових та службових осіб підрозділів
податкової міліції наступає у випадку порушення ними правил службовотрудової поведінки, встановлених як загальними так і спеціальними
нормативно-правовими актами у сфері функціонування органів, служб та
підрозділів внутрішніх справ, діяльності їх працівників щодо виконання своїх
правоохоронно-правозабезпечувальних посадових обов’язків [42, с. 122].
Підставою дисциплінарної відповідальності посадових та службових
осіб

податкової

міліції

є

вчинення

ними

дисциплінарного

або

адміністративного (у випадках прямо передбачених законом) проступку.
Згідно зі ст. 2 Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ
України [148], дисциплінарним проступком є невиконання чи неналежне
виконання

особою

рядового

або

начальницького

складу

службової

дисципліни. Поняття адміністративного проступку закріплено у ст. 9 Кодексу
України

про

адміністративні

правопорушення,

відповідно

до

якої

адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна,
винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на
громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений
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порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну
відповідальність [75].
Перш ніж визначити особливості дисциплінарної відповідальності
посадових та службових осіб податкової міліції пропонуємо розглянути склад
дисциплінарного проступку, а саме: об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкт і
суб’єктивну сторону.
У теорії права найбільш поширеною є думка, що загальним об’єктом
правопорушень є суспільні відносини. Родовим об’єктом дисциплінарних
проступків працівників податкової міліції є службова дисципліна в цих
органах, тобто встановлений порядок, правовий режим службової діяльності.
Дисциплінарні

проступки

порушують

нормальний

режим

діяльності

підрозділів податкової міліції, дезорганізують порядок суспільних відносин у
процесі

функціонування

колективу відповідного

органу. Крім того,

дисциплінарні проступки, торкаються різних сторін службової діяльності
працівників податкової міліції, заподіюючи шкоду конкретним об’єктам цих
правопорушень [87, с. 90].
Об’єктивну

сторону

дисциплінарних

проступків

посадових

та

службових осіб податкової міліції характеризують такі елементи: протиправне
діяння (дія чи бездіяльність), шкідливі наслідки, причинний зв’язок між
діянням і шкідливими наслідками, а також час і місце дії.
Отже, діяння (дія

чи бездіяльність)

має бути

протиправним.

Протиправність діяння полягає в невиконанні або у неналежному виконанні
трудових обов’язків, установлених трудовим законодавством, статутами,
положеннями, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним
і трудовим договором. Важливе значення має час скоєння порушення
трудової дисципліни, оскільки за загальним правилом порушення трудової
дисципліни вважається таким, якщо воно сталося в робочий час [40, С. 17–
23].

Як

правильно

зазначає

Л. О. Сироватська,

для

дисциплінарних

проступків характерна відсутність (за деяким винятком) закріплення в
нормативних актах конкретного складу дисциплінарних правопорушень і
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прив’язки їх до конкретних санкцій. В одних випадках законодавець прямо
вказує діяння, яке заборонено скоювати (наприклад, прогул або поява на
роботі у нетверезому стані ) в інших – фіксує обов’язки суб’єктів і їх
невиконання розцінює як протиправні. Другий засіб більше характерний для
регулювання трудових відносин [199, с. 84].
На посадових та службових осіб податкової міліції поширюється перелік
протиправних діянь передбачений в ст. 14 Закону України «Про державну
службу» [144]. Це невиконання чи неналежне виконання службових
обов’язків,

перевищення

своїх

повноважень,

порушення

обмежень,

пов’язаних з проходженням державної служби, а також вчинок, який
порочить його як державного службовця або дискредитує державний орган,
в якому він працює.
Обов’язкова вимога до суб’єкта дисциплінарного проступку – певний
правовий стан правопорушника. Працівник податкової міліції повинен
виконувати визначену службову функцію, перебувати в кадрах податкової
міліції Міністерства доходів і зборів України. Наявність цих правовідносин є
необхідною умовою для притягнення працівника до дисциплінарної
відповідальності [87, с. 91].
Суб’єктивну

сторону

дисциплінарного

проступку

працівника

податкової міліції характеризує провина. Як і в інших різновидах юридичної
відповідальності вина полягає у психічному ставленні особи до скоєного
протиправного діяння і причинно обумовленого результату. У залежності від
поєднання інтелектуального та вольового моментів розрізняють такі форми
провини: умисел (прямий і не прямий) та необережність (самовпевненість та
нехтування небезпекою). Дисциплінарний проступок вважається скоєним з
умислом, коли особа, яка його скоїла, усвідомлювала протиправний характер
своєї дії чи бездіяльності, передбачала їх шкідливі наслідки і бажала або
свідомо допускала настання таких наслідків. Дисциплінарний проступок
вважається скоєним по необережності, коли особа, яка його скоїла,
передбачала можливість настання шкідливих наслідків своєї дії чи
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бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення або не
передбачала можливості настання таких наслідків, хоча повинна була і могла
їх передбачити. Усвідомлення працівником протиправності діяння необхідне
для встановлення його провини. Якщо працівник податкової міліції знає, що
не виконання або не належне виконання службових обов’язків, зловживання
повноваженнями і порушення заборони протиправне і скоює ці діяння, він
чинить винно [87, с. 91].
Отже, для притягнення посадових та службових осіб податкової міліції до
дисциплінарної відповідальності потрібна наявність наступних трьох умов:
1) діяння (дія чи бездіяльність) має бути протиправним. Протиправність
діяння полягає в невиконанні або у неналежному виконанні трудових
обов’язків, установлених трудовим законодавством, статутами, положеннями,
правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним і трудовим
договором. Важливе значення має час скоєння порушення трудової
дисципліни, оскільки за загальним правилом порушення трудової дисципліни
вважається таким, якщо воно сталося в робочий час [40, C. 17–23];
2) протиправне діяння (дія чи бездіяльність) має бути винним, тобто
вчинене особою навмисно або з необережності;
3) якщо не виконані саме посадові обов’язки, тобто обов’язки, що
випливають з конкретних державних правовідносин, наприклад, працівник не
дотримується норм чинного законодавства або норм професійної та службової
етики [38, с. 168].
Таким чином, юридичною підставою дисциплінарної відповідальності
посадових та службових осіб органів податкової міліції є дисциплінарний
проступок – протиправне, винне (умисне чи необережне) діяння (дія чи
бездіяльність), що посягає на службову дисципліну шляхом невиконання або
неналежного виконання посадовою чи службовою особою податкової міліції
своїх службових обов’язків, порушення встановлених обмежень, зловживання
наданими правами або вчинення проступку, який ганьбить його як державного
службовця, чи дискредитує орган, в якому він працює [41, с. 155].
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Дисциплінарну відповідальність посадові та службові особи податкової
міліції несуть за нормами Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ
України [148]. Згідно зі ст. 12 Дисциплінарного статуту органів внутрішніх
справ на осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ за
порушення

службової

дисципліни

можуть

накладатися

такі

види

дисциплінарних стягнень: 1) усне зауваження; 2) зауваження; 3) догана;
4) сувора догана; 5) попередження про неповну посадову відповідність;
6) звільнення з посади; 7) пониження в спеціальному званні на один ступінь;
8) звільнення з органів внутрішніх справ.
За

характером

санкцій

та

мірою

матеріальних

наслідків

для

правопорушників, як відзначає В. М. Василенко, вказані дисциплінарні
стягнення можна поділити на:
1) заходи дисциплінарного впливу, які не змінюють правового стану
порушника дисципліни і не пов’язані безпосередньо з негативними для нього
матеріальними наслідками. Це так званні «моральні стягнення» (усне
зауваження, зауваження, догана, сувора догана, попередження про неповну
посадову відповідність);
2) заходи дисциплінарного впливу, які змінюють правовий статус
порушника дисципліни і тягнуть за собою негативні матеріальні і моральні
наслідки (пониження в спеціальному званні на один ступінь);
3) виключний (надзвичайний) захід дисциплінарного впливу – звільнення
з органів внутрішніх справ [37, с. 168].
Підстави, порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності
посадових та службових осіб податкової міліції, а також порядок накладення й
оскарження дисциплінарних стягнень визначено у Дисциплінарному статуті
органів внутрішніх справ України. Так, з метою з’ясування всіх обставин
дисциплінарного проступку, учиненого особою рядового або начальницького
складу,

начальник

призначає

службове

розслідування.

Службове

розслідування має бути завершене протягом одного місяця з дня його
призначення начальником. У разі необхідності цей термін може бути
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продовжено начальником, який призначив службове розслідування, або
старшим прямим начальником, але не більш як на один місяць.
Забороняється проводити службове розслідування особам, які є
підлеглими порушника, а також особам – співучасникам проступку або
зацікавленим у наслідках розслідування. Розслідування проводиться за
участю безпосереднього начальника порушника. Порядок проведення
службового розслідування встановлюється міністром внутрішніх справ
України. Перед накладенням дисциплінарного стягнення начальник або
особа, яка проводить службове розслідування, повинні зажадати від
порушника надання письмового пояснення. Небажання порушника надавати
пояснення не перешкоджає накладенню дисциплінарного стягнення.
Дисциплінарне стягнення накладається у строк до одного місяця з дня,
коли про проступок стало відомо начальнику. Також дисциплінарне
стягнення не може бути накладено, якщо з дня вчинення проступку минуло
більше півроку. У цей період не включається строк проведення службового
розслідування або провадження в кримінальній справі чи справі про
адміністративне правопорушення.
Про накладення дисциплінарного стягнення видається наказ, зміст
якого оголошується особовому складу органу внутрішніх справ. Слід
відзначити, що за кожне порушення службової дисципліни накладається
лише одне дисциплінарне стягнення. У разі порушення службової
дисципліни кількома особами дисциплінарне стягнення накладається на
кожного окремо.
При визначенні виду дисциплінарного стягнення мають враховуватися
тяжкість проступку, обставини, за яких його скоєно, заподіяна шкода,
попередня поведінка особи та визнання нею своєї вини, її ставлення до
виконання службових обов’язків, рівень кваліфікації тощо. У разі вчинення
незначного порушення службової дисципліни начальник може обмежитись
усним попередженням особи рядового або начальницького складу щодо
необхідності суворого додержання службової дисципліни.
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Дисциплінарні стягнення за порушення кримінально-процесуального
законодавства на осіб рядового і начальницького складу можуть накладати
лише начальники, яким надано право призначати цих працівників на посаду,
та їх заступники (ст. 15 Закону України «Про Дисциплінарний статут органів
внутрішніх справ України»).
Слід також відзначити и, що у разі проведення за фактом учинення
проступку службового розслідування, кримінального провадження або
провадження у справі про адміністративне правопорушення на осіб рядового
і начальницького складу дисциплінарне стягнення може бути накладено не
пізніше одного місяця з дня закінчення службового розслідування,
кримінального провадження або провадження у справі про адміністративне
правопорушення, не враховуючи періоду тимчасової непрацездатності або
перебування у відпустці (ст. 16 Закону України «Про Дисциплінарний статут
органів внутрішніх справ України»).
Отже, з вищевикладеного аналізу положень Дисциплінарного статуту
органів внутрішніх справ України можна визначити наступні особливості
дисциплінарної відповідальності посадових та службових осіб податкової міліції
України:
1) порядок притягання до дисциплінарної відповідальності посадових та
службових осіб податкової міліції визначено окремим нормативно-правовим
актом – Законом України «Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ
України»;
2) правові норми, за порушення яких передбачено дисциплінарну
відповідальність відповідальності посадових та службових осіб податкової
міліції містяться у нормативно-правових актах різної юридичної сили (від
законів до наказів начальників підрозділів податкової міліції);
3) дисциплінарна

відповідальність

посадових

та

службових

осіб

податкової міліції наступає не тільки за порушення правових норм, але й за
порушення

етично-моральних

правил

поведінки,

які

передбачені

спеціальними нормативно-правовими актами (наприклад, кожен працівник
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ДФС України, у тому числі і працівник податкової міліції, повинен
дотримуватися положень Закону України від 17 травня 2012 року № 4722-VI
«Про правила етичної поведінки» [167], Загальних правил поведінки
державного службовця, затверджених наказом Головного управління
державної служби України від 4 серпня 2010 року № 214 (зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 11 листопада 2010 року за № 1089/18384 [151]),
сприяти зміцненню позитивного іміджу та авторитету державної служби,
дотримуватися

обмежень

і

заборон,

передбачених

антикорупційним

законодавством).
Адміністративна відповідальність є особливим видом юридичної
відповідальності

посадових

та

службових

осіб

податкової

міліції.

Адміністративна відповідальність, як відзначає І. П. Голосніченко, означає
застосування, реалізацію адміністративного стягнення. Такий підхід є
об’єктивним у визначенні адміністративної відповідальності. Це обов’язок
особи відповідати перед державою в особі її органу за вчинене протиправне
діяння

в межах

відповідальність
протиправні

встановленого

законом

характеризується

прояви

окремих

стягнення. Адміністративна

негативною

фізичних

осіб

реакцією
шляхом

держави

на

установлення

відповідних правил, заборон і адекватних їх порушенням санкцій відносно
порушників. Це, з одного боку, державний примус, міра стягнення за винне
вчинене правопорушення, з іншого – обов’язок винного нести негативні для
нього наслідки [51, с. 7].
Серед

підстав

адміністративної

відповідальності

виділяють:

1) нормативну підставу, тобто систему норм, які регулюють адміністративну
відповідальність; 2) фактичну підставу, тобто діяння конкретного суб’єкта,
який порушує правові приписи, що охороняються адміністративними
санкціями (адміністративний проступок); 3) процесуальну підставу, тобто акт
компетентного органа про накладання конкретного адміністративного
стягнення за вчинення конкретного адміністративного проступку. Для
настання реальної відповідальності треба, щоб були всі три підстави і саме в
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такій послідовності. Перш за все повинна бути норма, яка встановлює
обов’язок і санкцію за її невиконання. Потім може виникнути фактична
підстава – противоправне діяння. При наявності норми і діяння, яке її
порушує, уповноважений суб’єкт у встановленому законом порядку має
право застосувати стягнення за правопорушення [26, С. 342–344].
Розглядаючи особливості юридичної відповідальності посадових і
службових осіб податкової міліції слід звернути увагу на те, що на них
поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про
засади запобігання і протидії корупції» (ч. 353.7. ст. 353 Податкового кодексу
України). Так, відповідно до пп. д п. 1 ст. 4 Закону України «Про засади
запобігання і протидії корупції» [150] особи начальницького складу
податкової

міліції

є

суб’єктами

відповідальності

за

корупційні

правопорушення.
Відповідно

до

положень

цього

Закону

фактичною

підставою

притягнення посадової та службової особи органів податкової міліції до
кримінальної,

адміністративної,

цивільно-правової

та

дисциплінарної

відповідальності є вчинення останніми корупційного правопорушення.
Частина 4 ст. 1 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»
визначила поняття корупційного правопорушення під яким слід розуміти
умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, яка є суб’єктом
відповідальності за корупційні правопорушення, за яке законом установлено
кримінальну,

адміністративну,

цивільно-правову

та

дисциплінарну

відповідальність.
Таким чином, фактичною підставою притягнення посадових та
службових осіб податкової міліції до адміністративної відповідальності є
вчинення останніми адміністративного або корупційного правопорушення.
Слід відзначити, що корупційне правопорушення характеризується
рядом ознак, які властиві і адміністративному проступку. Аналіз ч. 1 ст. 9
Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка визначає поняття
адміністративного правопорушення та ч. 4 ст. 1 Закону України «Про засади
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запобігання і протидії корупції», яка визначає поняття корупційного
правопорушення дає можливість виділити наступні ознаки адміністративного
корупційного проступку:
1) корупційне діяння – це виключно діяння, тобто дія чи бездіяльність,
акт зовнішньої поведінки особи, що відображає його ставлення до інших людей,
держави і суспільства. Це означає, що думки, бажання, інші прояви психічної
діяльності особи юридичного значення не мають [37, с. 146];
2) протиправність, тобто зовнішнє вираженням суспільної шкідливості
корупційного правопорушення. Це означає, що серед усіх діянь, які
визнаються протиправними, корупційними є лише ті, що прямо вказані в
Законі України «Про засади запобігання і протидії корупції». Суть
протиправності

полягає

в

тому,

що

конкретне

діяння

визнається

адміністративним правопорушенням (проступком), якщо воно передбачене
як таке чинним адміністративним законодавством [78, С. 47–51];
3) винність, тобто корупційним діянням може бути тільки винне діяння,
яке відображає негативне внутрішнє ставлення особи до інтересів інших осіб.
Вина – це психічне ставлення особи до вчиненого нею суспільно шкідливого
діяння і його наслідків, яке виявляється у формі умислу або необережності [74,
с. 20];
4) адміністративна караність. Караність свідчить про те, що корупційним
проступком визнається лише таке протиправне, винне діяння, за яке
законодавством передбачено застосування відповідного покарання. Це
дозволяє відмежувати адміністративний корупційний проступок від інших
протиправних вчинків, за які не передбачено застосування адміністративних
стягнень.
Розглянуті ознаки є найбільш характерними, притаманними будь-якому
адміністративному корупційному проступку. Вони характеризують фактичну
підставу адміністративної відповідальності і складають її матеріальне
поняття. Проте, окрім фактичної підстави адміністративної відповідальності
є ще і юридична підстава. Остання конкретизується в законодавстві про
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адміністративні

правопорушення

у

формі

складу

адміністративного

корупційного проступку, в якому передбачено сукупність об’єктивних і
суб’єктивних ознак, за наявності яких це діяння вважається адміністративним
проступком. До складу адміністративного корупційного проступку належать
ознаки, які характеризують його об’єкт, об’єктивну і суб’єктивну сторони та
суб’єкта правопорушення. Наявність усіх ознак складу проступку є
необхідною

умовою

для

кваліфікації

діяння

як

адміністративного

корупційного проступку, оскільки відсутність будь-якої вказаної ознаки
виключає провадження в справі про адміністративне правопорушення [37,
с. 147]. Так, п. 1 ст. 247 КпАП України визначає, що провадження в справі
про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате
підлягає закриттю в разі відсутності події і складу адміністративного
правопорушення.
Отже, за вчинення корупційних правопорушень посадові та службові
особи податкової міліції можуть бути притягнуті до кримінальної,
адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності в
установленому

законом

порядку.

Таким

чином,

вид

юридичної

відповідальності залежить від виду корупційного правопорушення, яке
передбачено Кримінальним Кодексом України [85] (ст.ст. 353, 358, 364, 3641, 365, 365-1, 365-2, 366, 367, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370 КК
України) та Кодексом України про адміністративні правопорушення [75]
(ст.ст. 172-4, 172-5, 172-6, 172-7, 172-8, 172-9 КУпАП).
До особливостей юридичної відповідальності посадових та службових
осіб податкової міліції можна віднести положення ч. 354.2. ст. 354
Податкового кодексу України, відповідно до якої у разі порушення останніми
прав і законних інтересів громадянина відповідний орган державної
податкової служби зобов’язаний вжити заходів до поновлення цих прав,
відшкодування завданих матеріальних збитків та на вимогу громадянина
публічно вибачитися, а також положення ч. 13 ст. 5 Закону України «Про
міліцію» [161], відповідно до якої працівники органів міліції несуть
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матеріальну відповідальність за шкоду, завдану незаконними діями або
бездіяльністю в межах, встановлених законом.
Таким чином, юридична відповідальність посадових та службових
осіб податкової міліції України – це правові наслідки державно-владного
примусового характеру, які настають у випадку порушення посадовою чи
службовою особою органів податкової міліції встановлених норм права у
зв’язку з виконанням або неналежним виконанням своїх службових
обов’язків, порушенням встановлених обмежень, зловживанням наданими
правами або вчинення проступку, який ганьбить їх як державних службовців,
чи дискредитує орган, в якому вони працюють.
Посадові і службові особи податкової міліції України несуть
кримінальну,

адміністративну,

дисциплінарну,

цивільно-правову

та

матеріальну відповідальність відповідно до чинного законодавства.
До дисциплінарної відповідальності посадові і службові особи
податкової міліції притягаються за невиконання або неналежне виконання
своїх службових обов’язків, порушення встановлених обмежень, зловживання
наданими правами або вчинення проступку, який ганьбить їх як державних
службовців, чи дискредитує орган, в якому вони працюють. До матеріальної
відповідальності посадові і службові особи податкової міліції притягаються
за шкоду, завдану незаконними діями або бездіяльністю в межах,
встановлених законом.
Адміністративна, кримінальна та цивільно-правова відповідальність
застосовується до посадових і службових осіб податкової міліції на загальних
підставах, окрім випадків вчинення ними корупційного правопорушення.
Посадові і службові особи податкової міліції України підлягають юридичній
відповідальності не тільки за дії, що заподіють шкоду інтересам держави, але
й за рішення, дії або бездіяльність, що спричинили порушення прав та свобод
громадян.
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Висновки до розділу 2

1. Метою діяльності податкової міліції України є результат, на
досягнення якого спрямована діяльність усіх підрозділів податкової міліції.
Мета діяльності податкової міліції України визначається її адміністративноправовим статусом, а також місцем в системі правоохоронних органів
держави. Завдання податкової міліції України конкретизують мету її
діяльності, а також визначають основні шляхи та засоби її досягнення.
2. Функції податкової міліції України є похідними від завдань, що
покладаються на податкову міліцію чинним законодавством. Функції
податкової міліції України це – основні напрями її діяльності, які спрямовані
на

вирішення

поставлених

перед

нею

завдань.

Вони

розкривають

призначення і основний зміст діяльності податкової міліції України.
Враховуючи основні напрями діяльності податкової міліції України, а
також ті завдання, що покладаються на неї, функції діяльності податкової
міліції класифіковано шляхом виділення наступних двох блоків:
1) загальні (внутрішньо-організаційні) функції податкової міліції, як
органу державної виконавчої влади: організація діяльності; кадрове
забезпечення;
інформаційне

фінансування;
забезпечення;

матеріально-технічне
прогнозування;

забезпечення;

планування;

контроль

(внутрішньовідомчий);
2) спеціальні (зовнішні) функції податкової міліції, як правоохоронного
органу, що веде боротьбу з податковими правопорушеннями, а також
здійснює контроль за додержанням податкового законодавства: оперативнорозшукова; кримінально-процесуальна; охоронна; запобіжна; контроль.
3. Принципи діяльності податкової міліції України класифіковано
шляхом виділення наступних двох блоків:
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1) загальні принципи, що притаманні діяльності усіх органів державної
виконавчої влади: верховенство права; законність; гуманізм; забезпечення
дотримання прав і свобод людини і громадянина, поваги до особи;
забезпечення єдності державної політики; відкритість та прозорість;
відповідальність;
2) спеціальні принципи, що притаманні діяльності податкової міліції,
як правоохоронного органу держави: принцип соціальної справедливості;
публічність; принцип оптимізації управління; об’єктивність; принцип
взаємодії

з

трудовими

колективами,

громадськими

організаціями

й

населенням.
4. Організаційна структура податкової міліції має трьохланкову
систему. Першу ланку підрозділів податкової міліції утворюють: Головне
управління податкової міліції, Головне слідче управління фінансових
розслідувань ДФС України, Управління власної безпеки. Другу ланку
підрозділів податкової міліції складають управління (відділи, сектори)
податкової міліції відповідних контролюючих органів в Автономній
Республіці Крим, областях, округах (на два і більше регіони), містах Києві та
Севастополі. До третьої ланки структурних підрозділів податкової міліції
відносяться головні відділи (відділи, сектори) податкової міліції відповідних
державних податкових інспекцій у районах, містах (крім міст Києва та
Севастополя), районах у містах, міжрайонних, об’єднаних та спеціалізованих
державних податкових інспекцій;
Загальні положення порядку прийняття та проходження служби в
податковій міліції закріплені в нормах Податкового кодексу України. Разом з
тим, особи начальницького і рядового складу податкової міліції проходять
службу у порядку, встановленому законодавством для осіб начальницького і
рядового складу органів внутрішніх справ, визначених Положенням про
проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх
справ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів УРСР від 29 липня
1991 року № 114.
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5. Компетенція є одним із найважливіших елементів адміністративноправового статусу податкової міліції України. Компетенція розкриває зміст
предмету відання і повноважень податкової міліції у сфері здійснення
контролю за додержанням податкового законодавства, а також реалізації
функцій, що покладаються на неї.
Структурно компетенція податкової міліції України складається з
основних і додаткових елементів. Основні елементи визначають зміст
компетенції, а додаткові відображають окремі відмітні її ознаки. В якості
основного елементу виділено повноваження податкової міліції – сукупність
прав і обов’язків, що характеризують засоби, форми, методи і прийоми
діяльності органів та підрозділів податкової міліції України. До числа
додаткових елементів компетенції податкової міліції віднесено: 1) предмети
відання – сфера або сфери відносин в які вступають підрозділи податкової
міліції України; 2) межі дії – просторово-територіальні межі, інші рамки в
яких здійснюється діяльність підрозділів податкової міліції України.
6. Серед видів компетенції податкової міліції України виокремлено:
1) функціональну компетенцію, предметом якої виступають повноваження
підрозділів податкової міліції щодо виконання покладених на них функцій,
як загальних (внутрішньо-організаційних) так і спеціальних (зовнішніх);
2) територіальну компетенцію, яка визначає межі дії – просторовотериторіальні межі або інші рамки в яких здійснюється діяльність підрозділів
податкової міліції; 3) предметну компетенцію, яка визначає та розмежовує
коло

повноважень

підрозділів

податкової

міліції;

4) нормотворчу

компетенцію, яка визначає та розмежовує коло повноважень підрозділів,
посадових та службових осіб податкової міліції щодо підготовки та видання
відповідних нормативно-правових актів.
7. Юридична

відповідальність

посадових

та

службових

осіб

податкової міліції України – це правові наслідки державно-владного
примусового характеру, які настають у випадку порушення посадовою чи
службовою особою податкової міліції встановлених норм права, у зв’язку з
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виконанням або неналежним виконанням своїх службових обов’язків,
порушенням встановлених обмежень, зловживанням наданими правами або
вчинення проступку, який ганьбить їх як державних службовців, чи
дискредитує орган, в якому вони працюють.
Посадові і службові особи податкової міліції України несуть
кримінальну,

адміністративну,

дисциплінарну,

цивільно-правову

та

матеріальну відповідальність відповідно до чинного законодавства.
8. До дисциплінарної відповідальності посадові і службові особи
податкової міліції притягаються за невиконання або неналежне виконання
своїх службових обов’язків, порушення встановлених обмежень, зловживання
наданими правами або вчинення проступку, який ганьбить їх як державних
службовців, чи дискредитує орган, в якому вони працюють.
До особливостей дисциплінарної відповідальності посадових та службових
осіб податкової міліції України віднесено: 1) порядок притягання до
дисциплінарної відповідальності посадових та службових осіб податкової
міліції України визначено окремим нормативно-правовим актом – Законом
України «Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України»;
2) правові

норми,

за

порушення

яких

передбачено

дисциплінарну

відповідальність посадових та службових осіб податкової міліції, містяться у
нормативно-правових актах різної юридичної сили (від законів до наказів
начальників органів податкової міліції); 3) дисциплінарна відповідальність
посадових та службових осіб податкової міліції наступає не тільки за
порушення правових норм, але й за порушення етично-моральних правил
поведінки, які передбачені спеціальними нормативно-правовими актами.
9. Адміністративна, кримінальна та цивільно-правова відповідальність
застосовується до посадових і службових осіб податкової міліції України на
загальних

підставах,

окрім

випадків

вчинення

ними

корупційного

правопорушення. Посадові і службові особи податкової міліції ДФС України
підлягають юридичній відповідальності не тільки за дії, що заподіють шкоду
інтересам держави, але й за рішення, дії або бездіяльність, що спричинили
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порушення прав та свобод громадян. До матеріальної відповідальності
посадові і службові особи податкової міліції притягаються за шкоду, завдану
незаконними діями або бездіяльністю в межах, встановлених законом.
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РОЗДІЛ 3
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОДАТКОВОЇ
МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ

3.1. Зарубіжний досвід організації діяльності податкових органів та
можливості його використання в діяльності податкової міліції України

З

метою

вироблення

концептуальних

шляхів

розвитку

та

вдосконалення діяльності податкової міліції в Україні необхідно звернутися
до зарубіжного досвіду діяльності податкових органів, що утворені в різних
країнах для боротьби і протидії правопорушенням у сфері оподаткування.
У цьому зв’язку доречним є опрацювання досвіду діяльності
податкових органів зарубіжних країн (США, Канади, Франції, Німеччини,
Італії, Великобританії, Японії, Болгарії, Швеції, Швейцарії, Фінляндії та ін.),
які створили дієву систему податкових органів і досягли значних результатів
у попереджені, виявлені, припинені, розкритті і розслідуванні злочинів у
сфері оподаткування. З цією метою пропонуємо спочатку звернути увагу на
податкову систему кожної з країн, а лише потім охарактеризувати діяльність
податкового

(спеціалізованого)

органу,

що

здійснює

попередження,

виявлення, припинення, розкриття і розслідування злочинів у сфері
оподаткування
В Сполучених Штатах Америки до органів, уповноважених на
реалізацію податкової політики відноситься Конгрес, Міністерство фінансів,
Служба

внутрішніх

доходів,

спеціальний

Податковий

підрозділ

і

прокурорські відділи Міністерства юстиції.
Служба внутрішніх доходів США є центральним, але не єдиним
податковим органом США, який безпосередньо реалізує фіскальну функцію
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держави. У США як державі з федеральним устроєм фіскальна система має
три рівні: 1) на верхньому рівні – Служба внутрішніх доходів, яка здійснює
контроль

за

дотриманням

податкового

законодавства

і

збиранням

федеральних податків; 2) на середньому рівні – податкові служби штатів, так
звані департаменти доходів, які збирають податки і збори, що вводяться
законодавчими зборами штатів; департаменти доходів, які очолюються
головами виконавчої влади штатів, тобто губернаторами, складаються з
підрозділів, які вирішують питання ідентифікації та реєстрації платників
податків, податкових декларацій і грошових переказів, розрахунків сум
податків, їх примусового стягнення, надання допомоги платникам; 3) на
нижньому рівні – місцеві податкові органи, що стягують податки,
запроваджені місцевими органами влади [21, с. 366].
Служба внутрішніх доходів США включає центральний апарат, 7
регіональних і 58 окружних податкових управлінь. Регіональні та районні
відділення Служби внутрішніх доходів здійснюють контроль за своєчасним
надходженням податків, правильністю заповнення податкових декларацій,
стягненням заборгованості по податках, поверненням платнику податку
переплачених сум, утриманням штрафу з платників податків. Служба
відповідає за дотримання податкового законодавства платниками, випускає
матеріали

та

посібника

з

застосування

федерального

податкового

законодавства, контролює правильність застосування податкового кодексу,
включаючи збір податків і проведення перевірок, і захист інтересів США в
податкових спорах.
Діяльність

Служби

внутрішніх

доходів

США

спрямована

на

забезпечення отримання державною скарбницею податкових надходжень в
належному обсязі при

мінімальних

витратах. Основними

завданнями

податкової служби США є: 1) збільшення надходжень від добровільної
сплати податків; 2) полегшення процедури сплати податків для платників
податків; 3) підвищення якості та ефективності роботи служби і більш повне
задоволення запитів клієнтів.
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Структура податкового управління будується не за видами податків, а
за функціональними ознаками і складається з наступних основних
підрозділів:

Служба

відпрацювання

податкових

декларацій;

Служба

перевірки податкових декларацій; Служба стягнення податків; Служба
пенсійних програм і некомерційних організацій; Відділ обслуговування
платників податків; відділ кадрів та міжнародний відділ. До структури
управління входить Служба кримінальних розслідувань, яка покликана
забезпечувати виконання податкового законодавства. Дана служба здійснює
розслідування виявлених порушень і з’ясовує, чи була допущена тільки
помилка

при

заповненні

декларації

або

є

факти

кримінального

порушення [98, С. 37–39].
Здійсненням поліцейських функцій в центральному апараті Служби
внутрішніх доходів займається відділ розшуку. Відділи фінансового розшуку
являють

собою

спеціалізовані

поліцейські

служби,

укомплектовані

фахівцями високої кваліфікації, що мають поліцейську підготовку та певний
рівень знань бухгалтерської справи. Спеціальні агенти використовують при
проведенні розслідувань такі специфічні методи, як: негласне спостереження,
опитування свідків з оточення підозрюваної особи, перлюстрацію поштових
відправлень і прослуховування телефонних розмов, залучення платних
інформаторів. Співробітники фінансового розшуку нерідко проводять
розслідування негласно, використовуючи документи різних урядових і навіть
приватних організацій [89, с. 61]. Вони також мають право: вручати та
виконувати судові ордери на обшук та арешт; проводити арешт без судового
ордера у випадку скоєння в їх присутності тяжкого злочину або при
наявності деяких інших обставин, передбачених законодавством США;
викликати та проводити допит свідків; здійснювати конфіскацію майна;
носити та застосовувати вогнепальну зброю [180, с. 5].
Крім того, у складі Міністерства фінансів США з 1990 року працює
Служба протидії фінансовим злочинам, яка виконує функції фінансової
розвідки. Співробітники служби здійснюють розвідку й аналіз інформації для
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виявлення злочинів, пов’язаних з відмиванням грошей на національному й
міжнародному рівнях, а також інших фінансових злочинів. Інформація та
аналітичні

дані

доступні

для

державних

установ

і

національних

правоохоронних органів [30].
В Канаді податкова служба носить назву – Агентство у справах
митниці і доходів. В арсенал податкових інспекторів Канади входять методи
контролю,

аналогічні

методам,

застосовуваним

в

США.

Це

метод

«відмінного параметру». У Канаді, так само як і в США, існує три види
податкових перевірок: 1) заочна (проводиться шляхом направлення
документів поштою); 2) камеральна (проводиться за місцем знаходження
Служби внутрішніх доходів); 3) виїзна (проводиться за місцезнаходженням
платника податків).
Перевірка великих компаній і корпорацій, їх філій, залежних компаній
проводиться одночасно на всій території Канади і координується з центру.
При Агентстві у справах митниці і доходів створено і працює слідче
управління, яке займається розслідуванням податкових правопорушень,
збором доказів, свідків, формуванням справи для подання до суду.
Також при Агентстві у справах митниці і доходів функціонує
криміналістична лабораторія, яка досліджує і готує висновки і виступає в
суді в якості експертів по незаконному виробництву продукції в Канаді, яке
вийшло з під оподаткування; по легальному виробництву і експорту в США
без сплати акцизу в Канаді; по незаконному ввезенню продукції із США,
Таїланду та інших країн.
Створена спеціальна судова система та орган з питань податкових
правопорушень і соціальних гарантій громадянам – Податковий суд. Широко
розвинена мережа надання консультаційних послуг платникам податків,
створені сприятливі умови в приймальних пунктах платників податків, існує
єдина телефонна мережа консультаційних послуг в цілому по країні з єдиним
телефонним номером. На роботу зі ЗМІ виділяється достатньо коштів із
бюджету, так як позитивний ефект виправдовує витрати. Проводяться

125
регулярні соціологічні дослідження і вивчається якість послуг, які надають
державні структури, по доступності, зрозумілості, доброзичливості [133,
С. 55–56].
У Франції податкова служба включає три рівні. На національному рівні
діють Управління національних і міжнародних перевірок, Управління
перевірок податкового стану та Національне Управління податкових
розслідувань.
Великі підприємства у Франції забезпечують 40-50% сукупних
податкових надходжень. Контроль цих підприємств здійснює Управління
національних і міжнародних перевірок. Управління перевірок податкового
стану здійснює контроль оподаткування фізичних осіб, які мають дуже
високі доходи або доходи складної структури: журналістів, артистів,
спортсменів, керівників великих підприємств.
Національне Управління податкових розслідувань займається не
контролем в чистому вигляді, а збором інформації про платників податків. В
певній мірі воно виконує функції податкової поліції, але тут немає збройних
структур. Розслідування проводиться за наявності для цього достатніх
підстав, впевненості в успіху. Працівники управління мають право на обшук.
При проведенні обшуку присутні співробітники податкової поліції під
контролем податкового судді.
У Франції 22 регіону. На регіональному рівні діють 20 регіональних та
10 міжрегіональних управлінь. На цьому рівні здійснюються перевірки
середніх підприємств (з оборотом від 10 до 400 млн євро). До нижчого рівня
відносяться

податкові

управління

департаментів.

На

цьому

рівні

здійснюються податкові перевірки дрібних підприємств (з оборотом менше
10 млн євро). Основними організаційними структурами місцевих управлінь є
служби обчислення податкової бази і контролю, служби стягування податків,
головна податкова інспекція. У свою чергу, служба обчислення податкової
бази складається з податкових центрів, відділів земельних податків і секторів
по іпотечних операціях [133, с. 35].
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У Німеччині спеціального податкового відомства не існує. Податкові
інспекції входять у фінансову систему, структура побудови якої тут досить
своєрідна. Вона відображає федеративну побудову держави, відносну
самостійність земель: існує Федеральне міністерство фінансів і земельні
міністерства фінансів. У кожній землі, крім цього, є так звана Верховна
фінансова дирекція (Головне фінансове управління), яка підпорядкована
одночасно і Федеральному, і Земельному міністерствам фінансів.
Верховній фінансовій дирекції підпорядковані податкові інспекції і
митні

органи.

У

Федеральному

міністерстві

фінансів

поряд

з

вищеперерахованими є й інші управління: мита і акцизів, майна і податків з
операцій, фінансових взаємовідносин між Федерацією і землями. Вони
займаються і земельними податками, але вказівок землям давати не можуть.
У земельному Міністерстві фінансів існує податковий відділ з підрозділами
по окремих податках. У Верховній фінансовій дирекції, що є власне кажучи
посередницьким органом, також є відділ мита і податків на предмети
споживання, що відноситься до федеральної частини дирекції, і відділ
податків на майно, що відноситься до земельної частини.
Органи фінансового розшуку Німеччини працюють в тісній взаємодії з
кримінальною

поліцією

і

прокуратурою.

Вони

можуть

проводити

розслідування як по запитах останніх, так і за власною ініціативою.
Співробітники фінансового розшуку приймають також участь у слідчих
заходах по кримінальних справах, якщо вони стосуються поряд з іншими
обставинами правопорушень у сфері оподаткування.
Спеціальним органом Міністерства фінансів Німеччини, в компетенції
якого входять питання практичної реалізації податкової політики країни, є
податкова поліція - «штойфа» («steufa»). У більшості земель «штойфа» є
складовою частиною Міністерства фінансів. Податковий розшук наділений
такими ж правами, що і кримінальна поліція: співробітники «штойфа» мають
право на проведення обшуків, особистий огляд, на доступ до будь-яких
документів і при необхідності на безумовне їх вилучення в інтересах
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проведеного розслідування, на затримання підозрюваних осіб. Оперативнорозшукові підрозділи і слідчий апарат «штойфа »займаються розслідуванням
правопорушень, пов’язаних з приховуванням доходів і ухиленням від сплати
податків, а також під прокурорським наглядом здійснюють спеціальні
оперативні заходи щодо виявлення, попередження та припинення різних
видів злочинів в економічній сфері.
Права та обов’язки співробітників «штойфа», а також деякі види
відповідальності

за

вчинення податкових правопорушень і

злочини

встановлює Податковий кодекс Німеччини. У відповідності зі статтею 208
Податкового

кодексу

керівництво

«штойфа»

має

право

призначати

спеціальне розслідування за будь-яким фактом порушення податкового
законодавства. При цьому податкова поліція наділена винятковим правом
вилучення документів і отримання необхідних їй відомостей практично з усіх
державних і приватних установ країни, за винятком деяких спеціальних
служб [133, С. 42–41].
Податкова політика Італійської Республіки відрізняється від податкової
політики

та

спрямованістю,

податкових

систем

уніфікованістю,

інших
чіткою

країн

більш

економічною

організаційною

структурою.

Основним джерелом дохідної частини бюджету є податки. Реформування
податкової політики почалося у період проведення податкової реформи 19731974 років, яка знищила стару архаїчну, складну, багатоступінчасту систему,
незрозумілу багатьом платникам податків.
Податки, які існують у державі, поділяються на прямі та непрямі. До
прямих належать прибутковий податок з фізичних та юридичних осіб,
податок на дохід з капіталу, місцевий прибутковий податок, податок на
спадщину, дарування тощо. При проведенні реформи 1973-1974 років
найбільших змін зазнали прямі податки, реформа ж 1988 року ще більше їх
спростила [92, с. 116].
У системі органів, що контролюють оподаткування як юридичних, так і
фізичних осіб, важлива роль належить фінансовій гвардії, чи податкової
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поліції Італії. Вона існує більше двохсот років, з 1881 року їй було доручено
контролювати всю систему оподаткування країни. Сучасна структура,
функції фінансової гвардії визначені у законі від 1959 року. Вона входить до
складу міністерства фінансів і має власну академію, училище унтер-офіцерів,
легіон курсантів. Міністерство фінансів Італії займається тільки доходами, в
нього входять податкові і митні органи [222, с. 112].
Основними функціями Фінансової гвардії є попередження, викриття та
розслідування фінансових злочинів. Підрозділи Фінансової гвардії певною
мірою діють автономно. Однак фактично координація з відповідними
структурами поліції в рамках здійснення оперативних і слідчих заходів з
боротьби з економічними злочинами має характер підпорядкованості їм,
оскільки здійснюється реалізація поліцейської функції. Головна відмінна
особливість правоохоронної діяльності в Італії в сфері боротьби з
економічною злочинністю – це винятково широка компетенція Фінансової
гвардії. Офіцери Фінансової гвардії наділені фіскальними та контрольними
функціями податкових інспекцій і правами поліції в частині здійснення
оперативних заходів та кримінального розслідування. В оперативній роботі
офіцери керуються тими ж законами, що й державна поліція. Крім того,
посадові особи Фінансової гвардії мають право доступу на підприємства,
фірми, в банки, до будь-яких документів у зв’язку з необхідністю перевірки
об’єктів оподаткування, здійснення фінансового контролю без отримання
дозволу суду на такі дії. Вони самостійно здійснюють оперативний пошук
таких злочинів, як приховування доходів від оподаткування, фіктивне
банкрутство, махінації з переказом валюти за кордон і навпаки, інших
подібних злочинів [49, с. 125].
У

Великобританії

головним

урядовим

органом,

що

здійснює

управління і регулювання податкової системи країни є – Казначейство. Воно
відповідає за розроблення та здійснення загальної економічної стратегії.
Організація податкової служби покладена в основному на два урядових
департаменти, що підзвітні казначейству: Управління внутрішніх доходів і
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Управління мита і акцизів.
Формально Управління внутрішніх доходів є самостійною урядовою
установою. У його функції входить безпосередній контроль за справлянням
податків з юридичних і фізичних осіб (прибуткового податку, податків на
капітал, гербового збору). У адміністративному відношенні цей контроль
здійснює контора головного податкового інспектора, що знаходиться в
Лондоні. Головному інспектору підпорядковане 700 районних контор, за
допомогою яких проводиться безпосередній збір податків з населення і
організована інформаційна і консультаційна служби. У районних конторах
працює значний штат податкових інспекторів, які вивчають рахунки
промислових підприємств і особисті рахунки, які здійснюють оцінку суми
обкладання,

санкціонують

перерахунок

і

повернення

платежів

і

представляють інтереси Управління внутрішніх доходів в спірних питаннях в
суді. У віданні Управління мита і акцизів перебуває вся система непрямого
обкладання (за винятком гербового збору) [133, с. 35].
Управління внутрішніх доходів і Управління мита і акцизів також
займаються розслідуванням правопорушень, пов’язаних з легалізацією
доходів, одержаних злочинним шляхом, а також проводять розслідування,
пов’язані з прямими і непрямими податками, включаючи мінімізацію суми
оподаткування та підозри на шахрайство у великих розмірах. У складі Служб
слідчих повноважень, яка й займається розкриттям таких злочинів, працює і
відділ внутрішньої розвідки та управління ризиками, який відповідає за
аналітику й внутрішню розвідку. Представники служби справді наділені
досить широкими повноваженнями і займаються виявленням фактів
зловживань та корупції серед чиновників вищого ешелону влади. Вони
мають право конфісковувати майно або накладати арешт на будь-які ліквідні
активи, також можуть самостійно затримувати підозрюваних, але рішення
про те, скільки вони перебуватимуть під вартою та чи можна їх відпустити
під заставу, вже за межами їхньої компетенції. Крім того, діяльність служби
завжди під пильним оком громадянських інституцій, серед яких незалежна
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комісія з розслідування зловживань поліції, омбудсмен та третейський
суддя [30].
В Болгарії при Головному управлінні податкової адміністрації створена
спеціальна служба, в завдання якої входить запобігання і розкриття
порушень податкового законодавства. Діяльність цієї служби здійснюється
відповідно до Інструкції Міністра фінансів «Про службу щодо запобігання і
розкриття податкових порушень». У Швейцарії в складі Управління прямого
федерального податку створена Спеціальна служба податкових розслідувань.
Цьому підрозділу дано право здійснювати розслідування і притягати до
адміністративної та кримінальної відповідальності осіб, які ухиляються від
сплати податків. В Південній Кореї Управління розслідувань Національної
податкової адміністрації виявляє порушення податкового законодавства,
проте його співробітники не мають права здійснювати оперативні заходи,
вони можуть проводити лише первинні слідчі дії (обшук, виїмка документів
тощо).

В

іншій

частині

розслідування

здійснюють

посадові

особи

Національного поліцейського управління [88, С. 267–268].
У Фінляндії боротьбу з економічними, у тому числі й податковими
злочинами здійснює Центральна кримінальна поліція (Keskusrikospoliisi).
Безпосереднє розслідування економічних та податкових злочинів здійснює
спеціальний підрозділ – відділ по боротьбі з економічною злочинністю
(TAL). В Швеції податкові злочини розслідуються Службою фінансової
розвідки Головного поліцейського управління та Бюро з боротьби з
економічними злочинами – правоохоронними органом Міністерства юстиції
[88, с. 269].
В Японії діюча на даний час система органів податкового управління та
контролю сформувалася ще в середині XX століття, зазнавши до
теперішнього часу лише незначні організаційні та законодавчі зміни.
Основним державним органом, на який покладено всі функції з нарахування,
збору та припинення випадків ухилення від сплати всіх загальнодержавних
прямих і непрямих податків і зборів є Національне податкове управління, яке
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структурно входить до Міністерства фінансів як його «зовнішнє» відомство.
Національне податкове управління, що має в даний час 11 районних
податкових управлінь, 518 окружних податкових служб і податкову службу
Окінави, було засноване в 1949 році. Після перебудови Національного
податкового управління у липні 1991 року його центральна установа
складається із секретаріату, начальника і трьох управлінь (оподаткування,
обліку доходів і збору податків, перевірки рахунків і кримінального
розслідування).
Простота і доступність податкової системи Японії засновані на тому
факті, що японські податкові органи вважають, що розумні податкові збори,
які не розоряють громадян і не примушують їх вдаватися до неймовірних
хитрощів, аби уникнути сплати, в кінцевому рахунку, вигідніше державі. При
цьому японська податкова система ґрунтується не на суворості покарання, а
на досконалості системи контролю за платниками, при якій практично
неможливо ухилитися від сплати податків. Керівництво практичною роботою
у сфері виявлення і припинення податкових порушень на підставі «Закону
про контроль за порушеннями у сфері загальнодержавних податків»
покладено

на

директора

департаменту

перевірок

та

кримінального

розслідування, в структуру якого входять відділ аудиту, відділ кримінального
розслідування та відділ по міжнародному співробітництву в галузі
розслідувань. Регіональні податкові бюро мають аналогічну побудову, і, крім
цього, вони мають у своєму штаті спеціальних слідчих, в обов’язок яких
ставиться збір інформації та ідентифікація потенційних випадків для
кримінального розслідування.
Податкові інспекції на місцях наділені лише правом виявлення
порушень, маючи в своєму штатному складі групи аудиту фізичних осіб,
корпоративного сектора і в деяких випадках групи, що займаються
оподаткуванням сфери виробництва алкогольних напоїв [133, с. 43, 45].
У

Хорватії

розслідування

фактів

порушення

податкового

законодавства здійснюється фінансової поліцією, яка входить до системи
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Міністерства фінансів в якості одного з його підрозділів. Фінансову поліцію
очолює Головний інспектор, який призначається на посаду урядом країни за
поданням міністра фінансів.
На цей орган покладається здійснення контролю: за використанням
бюджетних коштів; дотриманням порядку відображення та обліку в
бухгалтерських документах реалізації товарів і послуг, отримання доходу,
прибутку; реєстрацією в податкових органах оподатковуваного рухомого і
нерухомого майна; достовірністю заявлених даних, що дають право на
зменшення податкових обов’язків або повне від них звільнення. Фінансова
поліція вправі накладати санкції та застосовувати заходи примусу до
порушників фінансового законодавства, включаючи платників податків, що
ухиляються від сплати податків [88, с. 282].
В Республіці Білорусь органи фінансових (податкових) розслідувань
утворюють єдину централізовану систему, до якої входять: Департамент
фінансових

розслідувань

Комітету

державного

контролю

Республіки

Білорусь; управління Департаменту по областях, по Мінській області та м.
Мінську; міжрайонні відділи управлінь Департаменту по областях, по
Мінській області та м. Мінську.
Відповідно до Закону Республіки Білорусь «Про органи фінансових
розслідувань

Комітету

державного

контролю

Республіки

Білорусь»

основними завданнями органів фінансових розслідувань є: захист інтересів
суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань в
економічній сфері, забезпечення економічної безпеки Республіки Білорусь;
захист прав і законних інтересів громадян Республіки Білорусь, іноземних
громадян та осіб без громадянства та організацій в економічній сфері;
профілактика, виявлення та припинення злочинів та адміністративних
правопорушень

в

економічній

сфері,

в

тому

числі

корупційних

правопорушень; здійснення дізнання по кримінальних справах, ведення
адміністративного процесу відповідно до їх компетенції [55].
У Казахстані розслідування податкових злочинів віднесено до
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компетенції органів фінансової поліції. Згідно зі ст. 1 Закону Республіки
Казахстан від 4 липня 2002 року № 336-П «Про органи фінансової поліції
Республіки Казахстан» органи фінансової поліції є спеціальними державними
органами, які здійснюють правоохоронну діяльність, спрямовану на
попередження, виявлення, припинення, розкриття і розслідування злочинних
та інших протиправних посягань на права людини і громадянина, інтереси
суспільства і держави у сфері економічної та фінансової діяльності, шляхом
проведення оперативно розшукової діяльності, попереднього слідства та
дізнання

адміністративного

провадження

в

межах

їх

повноважень,

встановлених законом.
Завданнями органів фінансової поліції є: забезпечення в межах
повноважень економічної безпеки держави законних прав та інтересів
суб’єктів підприємницької діяльності суспільства та держави; попередження,
виявлення, припинення, розкриття і розслідування злочинів, пов’язаних з
ухиленням від сплати податків, інших злочинів і правопорушень в
економічній та фінансовій сферах, участь у розробці та реалізації державної
політики у сфері боротьби з корупцією та злочинністю в сфері економіки;
здійснення міжнародної співпраці з питань, віднесених до відання органів
фінансовою поліції.
Фінансова поліція Республіки Казахстан

представляє собою єдину

централізовану систему з підпорядкуванням нижчестоящих підрозділів
вищестоящим. Її складають органи фінансової поліції, що включають:
центральний виконавчий орган (Агентство фінансової поліції), територіальні
та спеціалізовані органи. Територіальними органами є відповідні підрозділи
фінансової поліції областей, столиці, міста республіканського значення, а
також міжрегіональні, районні, міські, районні у містах підрозділи.
Спеціалізованими є відповідні підрозділи фінансової поліції на транспорті
[88, С. 279–280].
Підсумовуючи відзначимо, що виявлення та попередження податкових
правопорушень є однією з найважливіших складових правоохоронної
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діяльності

будь-якої держави у сфері оподаткування. Аналіз світової

практики дозволив виділити чотири основні варіанти організації податкових
органів, що здійснюють попередження, виявлення, припинення, розкриття і
розслідування злочинів у сфері оподаткування. Перший варіант передбачає
наділення окремих підрозділів податкових органів правом розслідування
справ у сфері оподаткування (Канада, Великобританія, Болгарія, Швейцарія,
Південна Корея, Японія), другий – створення спеціальних правоохоронних
органів – податкової поліції або міліції (США, Німеччина, Франція). Третій
варіант полягає у наділенні повноваженнями щодо розслідування податкових
злочинів органів фінансових розслідувань – фінансової гвардії, поліції або
міліції (Італія, Казахстан, Хорватія, Білорусь), а четвертий варіант – інших
правоохоронних органів, наприклад кримінальної чи економічної поліції
(Фінляндія, Швеція).

3.2. Напрями удосконалення організації діяльності податкової
міліції України

В

умовах

здійснюваної

в

Україні

адміністративної

реформи,

спрямованої на оптимізацію діяльності органів виконавчої влади, питання
визначення правового статусу і удосконалення організації діяльності
податкової міліції України є одним із найактуальніших на сьогоднішній день.
Це пов’язано, насамперед, з утворенням нового центрального органу
виконавчої

влади –

Державної

фіскальної

служби

України,

шляхом

реорганізації Міністерства доходів і зборів України, у складі якого діють
підрозділи податкової міліції. Зважаючи на це, а також з метою вироблення
можливих

шляхів

удосконалення

організації

діяльності

підрозділів

податкової міліції пропонуємо проаналізувати найосновніші проблеми
діяльності податкової міліції, і на основі їх аналізу спробувати виробити
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можливі шляхи їх вирішення.
Пропонуємо почати з правових аспектів діяльності податкової міліції,
які, на наш погляд, потребують першочергового втручання з боку
законодавця. Так, з утворенням Державної фіскальної служби України
виникла необхідність у внесенні змін до значної кількості нормативноправових актів, що регламентують діяльність податкової міліції. Наприклад,
у п. 7 Положення про державну фіскальну службу України [146] зазначено,
що у складі Державної фіскальної служби України та її територіальних
органах діють підрозділи податкової міліції. Координацію діяльності
підрозділів податкової міліції здійснюють перший заступник Голови
ДФС України та перші заступники керівників територіальних органів
ДФС України.
У положеннях ст. 348 Податкового кодексу України зазначено, що
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.

Таким

чином,

виникає

необхідність

у

внесенні

відповідних змін до ст. 348 Податкового кодексу України, у частині
визначення підпорядкованості підрозділів податкової міліції – центральному
органу

виконавчої

влади –

Державній

фіскальній

службі

України.

Відповідних змін потребують й інші статті Розділу ХVІІІ² Податкового
кодексу України, які визначають правове положення податкової міліції.
Слід відзначити, що одним із актуальних на сьогоднішній день питань
діяльності податкової міліції України, є питання її ліквідації або реорганізації
у фінансову поліцію або у службу фінансових розслідувань Це питання є
дискусійним вже достатньо тривалий час як серед науковців, практиків так і
законодавців.

Початок

цієї

реформування

кримінальної

дискусії
юстиції

було
України,

покладено

Концепцією

затвердженої

Указом

Президента України від 8 квітня 2008 року № 311/2008, якою передбачено,
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що для виконання завдань щодо проведення досудового розслідування
податкових, фінансових та митних злочинів і кримінальних проступків
податкова міліція має бути відокремлена від Державної податкової служби
України і реорганізована у самостійний орган кримінальної юстиції в системі
Міністерства фінансів України – фінансову поліцію [171].
З метою реалізації положень цієї Концепції у Верховній Раді України
упродовж останніх років було зареєстровано декілька законопроектів
стосовно реформування податкової міліції України. Наприклад, проект
Закону про внесення змін до деяких законів України щодо скасування
податкової міліції від 26 січня 2011 року № 8022 та проект Закону про
внесення змін до деяких законів України щодо скасування податкової міліції
від 23 січня 2013 року № 2083 [179]. Законопроекти передбачають ліквідацію
податкової міліції шляхом внесення відповідних змін до ряду законодавчих
актів, а також передачі функцій податкової міліції в частини оперативнорозшукової діяльності, розслідування і провадження у справах про
адміністративні правопорушення відповідним правоохоронним органам,
зокрема, Міністерству внутрішніх справ України і Службі безпеці України.
На

думку

ініціатора

вищезазначених

законопроектів

Анатолія

Гриценка, існування податкової міліції в Україні у складі Державної
податкової служби, що є цивільною структурою, є украй нелогічним, при
тому, що в структурі Міністерства внутрішніх справ України як окремий
підрозділ діє Державна служба по боротьбі з економічними злочинами, яка
фактично дублює функції податкової міліції [36]. Ліквідація податкової
міліції, як зазначає Анатолій Гриценко, буде сприяти зменшенню кількості й
оптимізації структури податкових і правоохоронних органів, а також
зменшенню рівня корупції[214]. Цієї ж думки висловлювався й Анатолій
Могильов, який у травні 2011 року, будучи міністром внутрішніх справ,
наголошував

про

доцільність

переведення

податкової

міліції

в

підпорядкування Міністерства внутрішніх справ України [214].
Андрій Портнов, колишній перший заступник голови Адміністрації
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Президента України, у своєму коментарі газеті «Дзеркалу тижня» від 14
січня 2011 року заявляв, що такого органу, як податкова міліція, скоро
взагалі не буде, а оперативно-розшукову діяльність у податковій сфері
будуть здійснювати виключно Міністерство внутрішніх справ і Служба
безпеки України. «Як аргументи в цьому випадку, відзначив Андрій Портнов,
потрібно розглядати два чинники. По-перше, Президент заявив про реформу
кримінальної міліції за європейськими стандартами. Таким чином, у віданні
МВС і СБУ зосереджується вся оперативно-розшукова діяльність і слідство в
економічних злочинах. При цьому багато видів економічних злочинів
декриміналізуються. По-друге, зазначив він, на користь ліквідації податкової
міліції

свідчить

статистика

пред’явлень

до

судів

про

обмеження

конституційних прав громадян, поданих податковою міліцією. Із загальної
кількості кримінальних справ, у яких використовують матеріали оперативнорозшукової діяльності і які направляється до суду, всього в 0,1% випадків
виносять обвинувальні вироки» [135].
На думку Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка в Україні
повинна бути створена Служба фінансових розслідувань, а податкова міліція
має бути ліквідована. Глава Уряду також вважає, що функції боротьби з
економічними злочинами, які не притаманні Міністерству внутрішніх справ і
Службі безпеки України, повинні бути передані в Службу фінансових
розслідувань [125].
Однак, не всі громадські діячі, політики, практики, науковці
підтримують позицію щодо ліквідації податкової міліції в Україні. Так,
перший віце-президент Асоціації платників податків України Василь
Матійчик вважає, що ліквідація податкової міліції недоцільна, оскільки у всіх
цивілізованих

державах

є

органи

по

боротьбі

з

податковими

правопорушеннями. «Для платників податків неважливо, як він буде
називатися, або в структурі якого органу влади він буде: Міністерства
фінансів України, Служби безпеки України або Міністерства внутрішніх
справ України. Головне, щоб працівники діяли в рамках чинного
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законодавства, не допускали перевищення службових повноважень, а саме
підрозділ не використовувалося як репресивний орган чи інструмент у
конкурентній боротьбі», – підкреслив Василь Матійчик [123].
Колишній

Прем’єр-міністр

України

Микола

Азаров

вважав

неактуальною ліквідацію податкової міліції на першому етапі проведення
реформи податкового законодавства. «Зниження ставок оподаткування
передбачає і зниження рівня надходжень до бюджету в певний перехідний
період, і тут повинна бути висока відповідальність платників податків за
надходження податків до бюджету», – наголошував він на прес-конференції в
Гельсінкі в жовтні 2010 року, відповідаючи на питання про доцільність
ліквідації податкової міліції [11]. «Коли всі в нас будуть абсолютно
законослухняними,

тоді

відпаде

необхідність

у

кримінальному

переслідуванні тих, які ухилились від сплати податків», – заявляв Микола
Азаров [60].
На думку Олександра Клименка, колишнього Голови Державної
податкової служби України, такий орган як податкова міліція потрібен
державі так само, як і інші підрозділи податкової служби, оскільки в країні
немає високої податкової культури, яка дозволила б відмовлятися від аудиту
та податкової міліції. Як аргумент на користь свого твердження Олександр
Клименко навів статистику по справах, які порушили у податковій міліції, і
які закінчені і по ним відшкодовані збитки: в 2010 році – 1350 справ, в
2011 році – 1409 справ. Згідно поширеної ним інформації в 2007 році державі
було відшкодовано 134 млн. гривень збитків, в 2008 році – 122 млн. гривень,
в 2009 році – 167 млн. гривень, в 2010 році – 233 млн. гривень, в 2011 році –
488 млн. гривень [47]. Крім того, за даними опублікованими у публічному
звіті податкової міліції за 2012 рік, структурними підрозділами податкової
міліції у взаємодії з іншими підрозділами податкової служби забезпечено
надходження до бюджету коштів на суму понад 3,5 млрд. гривень. Причому
1,2 млрд. з цих грошей є відшкодування за кримінальними справами. Також
податкова міліція України у 2012 році зберегла для держави ще додатково
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1,3 млрд. гривень внаслідок упередження незаконного відшкодування
податку на додану вартість. З незаконного обігу було вилучено товарів на
суму 760 мільйонів гривень.
За 2012 рік податковою міліцією було внесено до Єдиного реєстру
досудових

розслідувань

3233 кримінальних

правопорушень,

з

яких –

1239 кримінальні правопорушення за скоєння тяжких злочинів. Протягом
звітного періоду працівниками податкової міліції викрито 939 кримінальних
фактів ухилень від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3
ст. 212 КК України), що складає 76% загальної кількості викритих тяжких
злочинів [121].
Захист інтересів державного та місцевого бюджету став одним із
пріоритетів діяльності податкової міліції у 2012 році. За результатами
виявлення кримінальних правопорушень у сфері ухилення від сплати
податків до місцевих бюджетів, встановлено збитки на суму понад 150 млн.
гривень, з яких відшкодовано більше 54 млн. гривень. За результатами
проведених з ініціативи податкової міліції документальних перевірок, до
місцевих бюджетів донараховано 231,6 млн. гривень, стягнуто 93,2 млн.
гривень.
Протягом 2012 року податковою міліцією виявлено та припинено
діяльність 82 конвертаційних центрів. За результатами відпрацювання
контрагентів конвертаційних центрів до бюджету додатково стягнуто
456,4 млн. гривень. Однією з головних перемог податкової міліції України у
2012 році є зменшення частки тіньового ринку алкоголю з 20% до 6%. Це
призвело до покращення ситуації у легальному секторі економіки та
збільшенню надходжень до державного бюджету акцизного податку.
Загалом, у 2012 році з незаконного обігу вилучено товарно-матеріальних
цінностей на суму 754,7 млн. гривень, у тому числі лікеро-горілчаних
виробів – 110, 2 млн. гривень, тютюнових виробів – 55,9 млн. гривень.
Викрито 403 підпільних виробництв товарів народного споживання, з яких
245 – алкогольної продукції [121].
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Зазначені показники свідчать про ефективність діяльності податкової
міліції, підтверджуючи, що вона не лише протидіє економічній злочинності у
сфері оподаткування, але й сприяє формуванню дохідної частини як місцевих
так і державного бюджетів.
В. Ф. Коваль, досліджуючи питання доцільності ліквідації податкової
міліції в України зазначає, що ліквідація податкової міліції і передача її
функцій іншим державним органам на даний час є недоцільною з наступних
причин:
1) кожне

рішення,

яке

стосується

ліквідації

чи

реформування

правоохоронного органу, передачі його функцій іншим державним органам,
має бути своєчасним, ґрунтуватись на науковому підході, потребує чіткого
розрахунку
кримінальне

необхідних

ресурсів.

судочинство.

правоохоронних

органів

Спочатку

Будь-які
мають

бути

необхідно

структурні
наслідком

зміни

реформувати
в

прийнятого

системі
нового

Кримінального процесуального кодексу України, який визначив основні
елементи передусім системи досудового слідства. Фрагментарні ж зміни в
системі правоохоронних органів України не приведуть до покращення роботи
системи кримінальної юстиції [72];
2) погоджуючись з ідеєю інституційної реорганізації системи органів
кримінальної юстиції й запровадження нових форм і методів їхньої
діяльності, зауважимо, що передача функцій податкової міліції підрозділам
МВС України, які проводять боротьбу зі злочинами у сфері економіки, не
узгоджується з положеннями Концепції реформування кримінальної юстиції
України, затвердженої Указом Президента України 8 квітня 2008 року
№311/2008. Відповідно до цієї Концепції для виконання завдань щодо
проведення досудового розслідування податкових, фінансових та митних
злочинів і кримінальних проступків податкова міліція має бути реорганізована
у самостійний орган кримінальної юстиції в системі Міністерства фінансів
України – фінансову поліцію;
3) не можна також залишити поза увагою проблему подальшої долі
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майже 10,5 тис. досвідчених фахівців податкової міліції, адже у разі ліквідації
вказаного підрозділу або передачі його функцій іншим державним органам
значна частина особового складу підлягатиме звільненню. Ліквідація
податкової міліції і звільнення з роботи її працівників обов’язково будуть
пов’язані з додатковими одноразовими видатками з Державного бюджету,
зокрема на виплату грошової допомоги, виплату щомісячної допомоги у
розмірі посадового окладу та окладу за спеціальне звання тощо. На сьогодні
податкова міліція користується приміщеннями, транспортом, інформаційноаналітичними ресурсами ДВС України. Тому в разі передачі функцій
податкової міліції органам МВС чи (та) СБУ необхідно буде не лише
переглянути їх штатну чисельність у зв’язку зі збільшенням навантаження на
них, а й вирішити питання їх матеріально-технічного забезпечення, що також
потребуватиме значних витрат із Державного бюджету [45];
4) аналізуючи вірогідність можливих наслідків передачі функцій
податкової міліції до інших правоохоронних органів, доцільно врахувати й
те, що сучасна система органів ДФС України формувалася впродовж майже
20-ти років у результаті удосконалення великої кількості чинних законів
України, відомчих нормативних актів, процедур і функцій структурних
підрозділів державної податкової служби, відпрацювання порядку їх
взаємодії, науково-методичного та інформаційно-аналітичного забезпечення
їх діяльності. За цей час було напрацьовано унікальний досвід оперативних
працівників та слідчих податкової міліції, які спеціалізуються на викритті
саме податкових злочинів. Ознаки таких злочинів переважно виявляються у
ході документальних перевірок та оперативно-розшукових заходів, а їх
розслідування є досить складним та потребує відповідної кваліфікації. У разі
передачі функцій податкової міліції до іншого органу цей досвід буде
розпорошено та втрачено, що погіршить стан боротьби зі злочинністю у
сфері оподаткування і створить реальну загрозу для надходження доходів до
відповідних

бюджетів [46].

«Таким чином, порушення

питання

про

ліквідацію, розформування чи передачу функцій податкової міліції іншим
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державним органам, зважаючи на економічну ефективність дій цього
підрозділу порівняно з іншими правоохоронними органами, – відзначає
В. Ф. Коваль, – є недоцільним» [72].
Колишній начальник податкової міліції Андрій Головач переконаний,
що ідею ліквідації податкової міліції, яка витає в парламенті у вигляді
відповідних законопроектів, необхідно узгодити з народом. Він запропонував
депутатам перед прийняттям рішення поцікавитися думкою громадян,
роз’яснивши всі наслідки такого кроку [63].
Разом з тим, Андрій Головач є прихильником створення фінансової
поліції – силового відомства по боротьбі з усіма економічними злочинами в
країні. "Яким я бачу майбутнє податкової міліції? – відмічає Андрій
Головач. – Є два аспекти: стратегічний і тактичний. Стратегічно Україні
потрібно створювати фінансову поліцію або її аналог. Змінилися принципи
функціонування економіки і принципи руху фінансових потоків. У всьому
світі, в тому числі і в США, органи фінансового розслідування
перетворилися з караючого меча в гостру бритву, що відокремлює чесних
платників податків від шахраїв. Тактично – потрібно консолідувати ресурси
податкової міліції та інших правоохоронних і контролюючих органів, які
здійснюють

державний

контроль

у

фінансово-економічній

сфері. В

результаті отримаємо синергію зусиль і, як результат, максимально
можливий коефіцієнт корисної дії від боротьби з економічною злочинністю
та корупцією. Нинішня розрізненість призводить до неповороткості
правоохоронної системи, нераціонального використання робочого часу і
людських ресурсів, дубляжу функцій і нездатності йти в ногу з часом. Ми і
зараз не сидимо, склавши руки – підсилюємо відразу за двома напрямками:
операції

з

офшорами

і

IT-ринок,

добираємо

фахівців,

навчаємо

співробітників, активно вивчаємо і переймаємо іноземний досвід. Окрема
розмова – наведення порядку з витратами державного бюджету. Давайте
будемо чесними – вітчизняний бізнес і так працює практично на межі.
Проблема в іншому – величезні обсяги бюджетних коштів розкрадаються.
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Ми на державному рівні повинні усвідомити, що поки не буде забезпечена
повноцінна публічна звітність по кожної витраченої з бюджету гривні,
платники не повірять, що все ними заплачене дійсно йде на соціальні
потреби та розвиток країни, і, відповідно, наші навіть самі здорові новації
просто не будуть працювати. Чи можемо ми навести порядок у цій сфері?
Безсумнівно. Потрібно бути готовим до прояву політичної волі і консолідації
зусиль задля захисту економічних інтересів країни. Створення фінансової
поліції – це логічне продовження адміністративної реформи та еволюційний
розвиток правоохоронної системи" [50].
Слід відзначити, що коментуючи ідею створення фінансової поліції,
більшість експертів визнавали, що разом з органами, які безпосередньо
забезпечують збір податків, питаннями фінансової безпеки в більшості країн
світу займається цілий ряд спеціалізованих організацій. «Сьогодні дуже
складно розмірковувати, хто і як бачить фінансову поліцію, або Службу
фінансових розслідувань, оскільки громадськість виявилася усунутою від
цього процесу і ніхто не бачив цей документ, – додає віце-президент
Асоціації

транспортно-експедиторських

організацій

України

«Укрзовніштранс» Олег Платонов. – Якщо враховувати світовий досвід, було
б ідеально, щоб така служба реагувала на проблемну ситуацію вже за
результатами аудиторської перевірки, яку проводять спільно податківці з
митниками. Фінансова поліція повинна займатися аналітикою вже з точки
зору контролю за порушеннями законодавства». При цьому експерти
припускають можливість створення фінансової поліції на базі податкової
міліції, але наполягають, що потрібно ретельніше прописати її повноваження.
По-перше, тоді на реформування піде значно менше часу, ніж створювати все
з «нуля». По-друге, сьогодні податківці, що наділені правом проводити
оперативно-розшукову діяльність, фактично виконують левову частину тих
функцій, якими хочуть наділити Службу фінансових розслідувань [30].
З вищевикладеного можна зробити висновок, що в сучасних умовах
державотворення питання ліквідації або реорганізації податкової міліції у
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фінансову поліцію є вельми актуальним. Ці питання є предметом тривалих
дискусій як серед науковців, громадських діячів, політиків так і законодавців.
Однак, на наш погляд, вирішення долі податкової міліції, як структурного
підрозділу Державної фіскальної служби України має відбуватися з
урахуванням усіх можливих наслідків реорганізації цієї служби. Пропозиції,
що спрямовані на вдосконалення організації діяльності податкової міліції,
шляхом її реорганізації чи ліквідації, потребують перш за все наукового
аналізу, широкого громадського обговорення, а також експертної оцінки з
боку законодавця.
Питання модернізації підрозділів податкової міліції у контексті
міжнародного співробітництва також заслуговують на увагу. На підтримку
діяльності податкової міліції України у сфері міжнародного співробітництва
слід відзначити декілька історичних подій. Так, у 2012 році тогочасного
начальника податкової міліції Андрія Головача було обрано Головою
Координаційної

Ради

керівників

органів

податкових

(фінансових)

розслідувань країн учасниць Співдружності Незалежних Держав (КРОПР). Це
сталося під час засідання КРОПР, яке відбулося у вересні 2012 року в Одесі.
Цього ж року на міжнародній конференції з питань протидії
організованій податковій злочинності, що проводилась у штаб-квартирі
Європолу, за результатами виступу першого заступника начальника
податкової міліції – начальника Головного управління податкової міліції,
генерал-лейтенанта податкової міліції Василя Коваля було підтверджено
ефективність української податкової міліції у сфері протидії транскордонній
злочинності. Станом на сьогодні, підтверджуючи власне лідерство, податкова
міліція України готує дві важливі ініціативи. По-перше, це створення
міжнародної бази даних економічних злочинців. По-друге, це створення
спеціального постійно діючого форуму, який має стати своєрідним
«фінансовим Інтерполом» для оперативного обміну Інформацією між
податковими міліціонерами різних країн [121].
Крім того, 14 – 15 лютого 2013 року в м. Ірпінь Київської області
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відбулася робоча нарада представників Координаційної ради органів
податкових (фінансових) розслідувань країн СНД (КРОПР). У роботі форуму
взяли участь керівники департаментів податкових силових структур Росії,
України, Казахстану, Білорусі, Азербайджану, Вірменії, Киргизії, Молдови і
Таджикистану. Учасники КРОПР зібралися на презентацію концепції
спільного органу – економічного Інтерполу, який координуватиме діяльність
податкових міліціонерів на міжнародному рівні. Відповідно до концепції,
оперативне управління нової структури здійснюватиме так звана Основна
група, куди входитимуть представники різних країн [138].
Під час наради обговорювалась співпраця податкових органів
(фінансових)

розслідувань

держав-учасників

СНД,

стажування

співробітників з метою практичного обміну досвідом щодо протидії
легалізації

(відмиванню)

доходів,

отриманих

злочинним

шляхом,

розглядались проекти Міждержавної програми спільних заходів боротьби зі
злочинністю на 2014 – 2018 роки і Програми співпраці держав-учасниць СНД
у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів [124].
На наш погляд, співробітництво податкової міліції України з
міжнародними інституціями, правоохоронними органами інших держав у
сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним
шляхом, зокрема, шляхом ухилення від сплати податків, сприяє не тільки
зростанню міжнародного іміджу податкової міліції, але й створює сприятливі
умови для практичного обміну досвідом, оперативного обміну інформацією
між податківцями різних держав.
Звичайно, охопити усі питання удосконалення організації діяльності
підрозділів податкової міліції в межах нашого дисертаційного дослідження
не представляється можливим. Разом з тим, з огляду тих питань, що нами
були розглянуті хочемо підкреслити, що в умовах здійснюваної в Україні
адміністративної реформи, спрямованої на оптимізацію діяльності органів
виконавчої влади, питання визначення правового статусу податкової міліції,
її

ліквідації

або

реорганізації

у

фінансову

поліцію

є

одними

із
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найактуальніших на сьогоднішній день в Україні, які є предметом тривалих
дискусій як серед науковців, громадських діячів, політиків так і законодавців.
У зв’язку зі зміною підпорядкованості підрозділів податкової міліції –
центральному органу виконавчої влади – Державній фіскальній службі
України виникла необхідність у внесенні відповідних змін до значної
кількості нормативно-правових актів, зокрема положень Розділу ХVІІІ²
Податкового кодексу України, які визначають правовий статус, функції,
задачі та повноваження податкової міліції.
На наш погляд, вирішення долі податкової міліції, як структурного
підрозділу Державної фіскальної служби України має відбуватися з
урахуванням усіх можливих наслідків реорганізації цієї служби. Пропозиції,
що спрямовані на вдосконалення організації діяльності податкової міліції,
шляхом її ліквідації чи реорганізації у фінансову поліцію чи службу
фінансових розслідувань, потребують перш за все наукового аналізу,
широкого громадського обговорення, а також експертної оцінки з боку
законодавця.

Висновки до розділу 3

1. Виявлення та попередження податкових правопорушень є однією з
найважливіших складових правоохоронної діяльності будь-якої держави у
сфері оподаткування. Аналіз світової практики дозволив виділити чотири
основні

варіанти

організації

податкових

органів,

що

здійснюють

попередження, виявлення, припинення, розкриття і розслідування злочинів у
сфері оподаткування. Перший варіант передбачає наділення окремих
підрозділів податкових органів правом розслідування справ у сфері
оподаткування (Канада, Великобританія, Болгарія, Швейцарія, Південна
Корея, Японія), другий – створення спеціальних правоохоронних органів –
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податкової поліції або міліції (США, Німеччина, Франція). Третій варіант
полягає у наділенні повноваженнями щодо розслідування податкових
злочинів органів фінансових розслідувань – фінансової гвардії, поліції або
міліції (Італія, Казахстан, Хорватія, Білорусь), а четвертий варіант – інших
правоохоронних органів, наприклад кримінальної чи економічної поліції
(Фінляндія, Швеція).
2. В умовах здійснюваної в Україні адміністративної реформи,
спрямованої на оптимізацію діяльності органів виконавчої влади, питання
визначення

правового

статусу

податкової

міліції,

її

ліквідації

або

реорганізації у фінансову поліцію чи службу фінансових розслідувань є
одними із найактуальніших на сьогоднішній день в Україні, які є предметом
тривалих дискусій як серед науковців, громадських діячів, політиків так і
законодавців.
3. У зв’язку зі зміною підпорядкованості підрозділів податкової
міліції – центральному органу виконавчої влади – Державній фіскальній
службі України виникла необхідність у внесенні відповідних змін до значної
кількості нормативно-правових актів, зокрема положень Розділу ХVІІІ²
Податкового кодексу України, які визначають правовий статус, функції,
задачі та повноваження податкової міліції.
4. Вирішення долі податкової міліції, як структурного підрозділу
Державної фіскальної служби України має відбуватися з урахуванням усіх
можливих наслідків реорганізації цієї служби. Пропозиції, що спрямовані на
вдосконалення організації діяльності податкової міліції, шляхом її ліквідації
чи реорганізації у фінансову поліцію чи у службу фінансових розслідувань,
потребують перш за все наукового аналізу, широкого громадського
обговорення, а також експертної оцінки з боку законодавця.
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ВИСНОВКИ

1. Історія підрозділів податкової міліції бере свій початок з періоду
виникнення у складі Української Радянської Соціалістичної Республіки
підрозділів по боротьбі із розкраданням соціалістичної власності. І хоча,
упродовж 20-80 рр. ХХ століття мова про кримінальне приховування
прибутків від оподаткування не йшла, але напрацювання і отриманий досвід
боротьби з економічними злочинами підрозділів по боротьбі із розкраданням
соціалістичної власності стали важливим підґрунтям у діяльності сучасної
податкової міліції України.
2. Податкова міліція України є спеціалізованим правоохоронним
державним органом виконавчої влади, який діє у складі Державної
фіскальної служби України, здійснює контроль за додержанням податкового
законодавства, забезпечує законність і правопорядок у сфері податкових
правовідносин, а також виконує оперативно-розшукову, кримінальнопроцесуальну та охоронну функції.
Місце податкової міліції у системі правоохоронних органів України
визначається колом тих завдань та функцій, що покладаються на підрозділи
податкової міліції чинним законодавством, а унікальність полягає в її
підпорядкуванні

центральному

органу

виконавчої

влади –

Державній

фіскальній службі України.
3. Ефективність діяльності підрозділів податкової міліції України
визначається наявністю відповідного правового регулювання під яким
запропоновано розуміти форму владного юридичного впливу на діяльність
підрозділів податкової міліції, що здійснюється відповідними органами
державної влади за допомогою права і сукупності правових засобів з метою
упорядкування цієї діяльності, утвердження, охорони і розвитку.
Правове

регулювання

діяльності

податкової

міліції

України

здійснюється у двох напрямах. Перший напрям утворюють нормативно-
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правові акти, що регламентують діяльність податкової міліції в цілому та
визначають її адміністративно-правовий статус (Конституція і закони
України; міжнародно-правові акти, укази і розпорядження Президента
України;

постанови

і

розпорядження

Кабінету

Міністрів

України,

Міністерства фінансів України, інших органів державної влади; накази,
розпорядження, інструкції Головного управління податкової міліції). Другий
напрям складають нормативно-правові акти, що регламентують діяльність
податкової міліції за відповідними напрямами (у кримінально-процесуальній
сфері;

при

здійсненні

оперативно-розшукової

діяльності;

у

сфері

провадження у справах про адміністративні правопорушення; у сфері
здійснення податкових перевірок тощо).
4. Правовий режим організації діяльності податкової міліції України
створюється системою нормативно-правових актів, які відрізняються один
від одного за декількома ознаками, а саме: юридичною силою, органами, що
їх видають, назвою, порядком набрання чинності, сферою регулюючих
питань тощо, однак всі вони об’єднані загальною метою – упорядкування та
організація діяльності підрозділів податкової міліції України для реалізації
завдань та функцій, що покладаються на неї чинним законодавством.
5. Адміністративно-правовий

статус

податкової

міліції

України

визначається її конкретним призначенням, місцем і роллю в системі
правоохоронних

органів

України,

характеризується

її

компетенцією,

територіальними межами діяльності, а також юридичною відповідальністю
посадових та службових осіб, які працюють в її підрозділах.
Структурними

елементами

адміністративно-правового

статусу

податкової міліції України є:
1) цільовий блок, який представлений метою, завданнями, функціями і
принципами діяльності податкової міліції;
2) структурно-організаційний

блок,

який

включає

норми,

що

регламентують структуру, лінійну та функціональну підпорядкованість
підрозділів податкової міліції, а також визначають порядок проходження
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служби в підрозділах податкової міліції;
3) компетенція, яка включає предмети відання і повноваження
податкової міліції у сфері здійснення контролю за додержанням податкового
законодавства, а також реалізації оперативно-розшукової, кримінальнопроцесуальної та охоронної функції;
4) юридична відповідальність посадових та службових осіб податкової
міліції.
6. Податкова міліція України, як суб’єкт адміністративного права має
певні ознаки: а) зовнішня уособленість (податкова міліція функціонує як
структурний підрозділ Державної фіскальної служби України, виконуючи
специфічні завдання, що покладаються на неї чинним законодавством);
б) персоніфікація – виступає у відносинах ззовні як єдина особа – персона
(персоніфікація податкової міліції проявляється у тому, що посадові та
службові особи податкової міліції виступають як суб’єкти правовідносин не
від свого імені, а від імені держави); в) здатність виробляти та здійснювати
персоніфіковану волю (відповідно до чинного законодавства податкова
міліція України у межах своєї компетенції реалізує єдину державну
податкову політику, здійснює контроль за додержанням податкового
законодавства, забезпечує законність і правопорядок у сфері податкових
правовідносин, а також виконує оперативно-розшукову, кримінальнопроцесуальну та охоронну функції).
7. Метою діяльності податкової міліції України є результат, на
досягнення якого спрямована діяльність усіх підрозділів податкової міліції.
Мета діяльності податкової міліції України визначається її адміністративноправовим статусом, а також місцем в системі правоохоронних органів
держави. Завдання податкової міліції України конкретизують мету її
діяльності, а також визначають основні шляхи та засоби її досягнення.
8. Функції податкової міліції України є похідними від завдань, що
покладаються на податкову міліцію чинним законодавством. Функції
податкової міліції України це – основні напрями її діяльності, які спрямовані
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на

вирішення

поставлених

перед

нею

завдань.

Вони

розкривають

призначення і основний зміст діяльності податкової міліції України.
Враховуючи основні напрями діяльності податкової міліції України, а
також ті завдання, що покладаються на неї, функції діяльності податкової
міліції класифіковано шляхом виділення наступних двох блоків:
1) загальні (внутрішньо-організаційні) функції податкової міліції, як
органу державної виконавчої влади: організація діяльності; кадрове
забезпечення;
інформаційне

фінансування;
забезпечення;

матеріально-технічне
прогнозування;

забезпечення;

планування;

контроль

(внутрішньовідомчий);
2) спеціальні (зовнішні) функції податкової міліції, як правоохоронного
органу, що веде боротьбу з податковими правопорушеннями, а також
здійснює контроль за додержанням податкового законодавства: оперативнорозшукова; кримінально-процесуальна; охоронна; запобіжна; контроль.
9. Принципи діяльності податкової міліції України класифіковано
шляхом виділення наступних двох блоків:
1) загальні принципи, що притаманні діяльності усіх органів державної
виконавчої влади: верховенство права; законність; гуманізм; забезпечення
дотримання прав і свобод людини і громадянина, поваги до особи;
забезпечення єдності державної політики; відкритість та прозорість;
відповідальність;
2) спеціальні принципи, що притаманні діяльності податкової міліції,
як правоохоронного органу держави: принцип соціальної справедливості;
публічність; принцип оптимізації управління; об’єктивність; принцип
взаємодії

з

трудовими

колективами,

громадськими

організаціями

й

населенням.
10. Організаційна структура податкової міліції має трьохланкову
систему. Першу ланку підрозділів податкової міліції утворюють: Головне
управління податкової міліції, Головне слідче управління фінансових
розслідувань ДФС України, Управління власної безпеки. Другу ланку
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підрозділів податкової міліції складають управління (відділи, сектори)
податкової міліції відповідних контролюючих органів в Автономній
Республіці Крим, областях, округах (на два і більше регіони), містах Києві та
Севастополі. До третьої ланки структурних підрозділів податкової міліції
відносяться головні відділи (відділи, сектори) податкової міліції відповідних
державних податкових інспекцій у районах, містах (крім міст Києва та
Севастополя), районах у містах, міжрайонних, об’єднаних та спеціалізованих
державних податкових інспекцій;
Загальні положення порядку прийняття та проходження служби в
податковій міліції закріплені в нормах Податкового кодексу України. Разом з
тим, особи начальницького і рядового складу податкової міліції проходять
службу у порядку, встановленому законодавством для осіб начальницького і
рядового складу органів внутрішніх справ, визначених Положенням про
проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх
справ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів УРСР від 29 липня
1991 року № 114.
11. Компетенція є одним із найважливіших елементів адміністративноправового статусу податкової міліції України. Компетенція розкриває зміст
предмету відання і повноважень податкової міліції у сфері здійснення
контролю за додержанням податкового законодавства, а також реалізації
функцій, що покладаються на неї.
Структурно компетенція податкової міліції України складається з
основних і додаткових елементів. Основні елементи визначають зміст
компетенції, а додаткові відображають окремі відмітні її ознаки. В якості
основного елементу виділено повноваження податкової міліції – сукупність
прав і обов’язків, що характеризують засоби, форми, методи і прийоми
діяльності органів та підрозділів податкової міліції України. До числа
додаткових елементів компетенції податкової міліції віднесено: 1) предмети
відання – сфера або сфери відносин в які вступають підрозділи податкової
міліції України; 2) межі дії – просторово-територіальні межі, інші рамки в
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яких здійснюється діяльність підрозділів податкової міліції України.
12. Серед видів компетенції податкової міліції України виокремлено:
1) функціональну компетенцію, предметом якої виступають повноваження
підрозділів податкової міліції щодо виконання покладених на них функцій,
як загальних (внутрішньо-організаційних) так і спеціальних (зовнішніх);
2) територіальну компетенцію, яка визначає межі дії – просторовотериторіальні межі або інші рамки в яких здійснюється діяльність підрозділів
податкової міліції; 3) предметну компетенцію, яка визначає та розмежовує
коло

повноважень

підрозділів

податкової

міліції;

4) нормотворчу

компетенцію, яка визначає та розмежовує коло повноважень підрозділів,
посадових та службових осіб податкової міліції щодо підготовки та видання
відповідних нормативно-правових актів.
13. Юридична

відповідальність

посадових

та

службових

осіб

податкової міліції України – це правові наслідки державно-владного
примусового характеру, які настають у випадку порушення посадовою чи
службовою особою податкової міліції встановлених норм права, у зв’язку з
виконанням або неналежним виконанням своїх службових обов’язків,
порушенням встановлених обмежень, зловживанням наданими правами або
вчинення проступку, який ганьбить їх як державних службовців, чи
дискредитує орган, в якому вони працюють.
Посадові і службові особи податкової міліції України несуть
кримінальну,

адміністративну,

дисциплінарну,

цивільно-правову

та

матеріальну відповідальність відповідно до чинного законодавства.
14. До дисциплінарної відповідальності посадові і службові особи
податкової міліції притягаються за невиконання або неналежне виконання
своїх службових обов’язків, порушення встановлених обмежень, зловживання
наданими правами або вчинення проступку, який ганьбить їх як державних
службовців, чи дискредитує орган, в якому вони працюють.
До особливостей дисциплінарної відповідальності посадових та службових
осіб податкової міліції України віднесено: 1) порядок притягання до
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дисциплінарної відповідальності посадових та службових осіб податкової
міліції України визначено окремим нормативно-правовим актом – Законом
України «Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України»;
2) правові

норми,

за

порушення

яких

передбачено

дисциплінарну

відповідальність посадових та службових осіб податкової міліції, містяться у
нормативно-правових актах різної юридичної сили (від законів до наказів
начальників органів податкової міліції); 3) дисциплінарна відповідальність
посадових та службових осіб податкової міліції наступає не тільки за
порушення правових норм, але й за порушення етично-моральних правил
поведінки, які передбачені спеціальними нормативно-правовими актами.
15. Адміністративна, кримінальна та цивільно-правова відповідальність
застосовується до посадових і службових осіб податкової міліції України на
загальних

підставах,

окрім

випадків

вчинення

ними

корупційного

правопорушення. Посадові і службові особи податкової міліції ДФС України
підлягають юридичній відповідальності не тільки за дії, що заподіють шкоду
інтересам держави, але й за рішення, дії або бездіяльність, що спричинили
порушення прав та свобод громадян. До матеріальної відповідальності
посадові і службові особи податкової міліції притягаються за шкоду, завдану
незаконними діями або бездіяльністю в межах, встановлених законом.
16. Виявлення та попередження податкових правопорушень є однією з
найважливіших складових правоохоронної діяльності будь-якої держави у
сфері оподаткування. Аналіз світової практики дозволив виділити чотири
основні

варіанти

організації

податкових

органів,

що

здійснюють

попередження, виявлення, припинення, розкриття і розслідування злочинів у
сфері оподаткування. Перший варіант передбачає наділення окремих
підрозділів податкових органів правом розслідування справ у сфері
оподаткування (Канада, Великобританія, Болгарія, Швейцарія, Південна
Корея, Японія), другий – створення спеціальних правоохоронних органів –
податкової поліції або міліції (США, Німеччина, Франція). Третій варіант
полягає у наділенні повноваженнями щодо розслідування податкових
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злочинів органів фінансових розслідувань – фінансової гвардії, поліції або
міліції (Італія, Казахстан, Хорватія, Білорусь), а четвертий варіант – інших
правоохоронних органів, наприклад кримінальної чи економічної поліції
(Фінляндія, Швеція).
17. В умовах здійснюваної в Україні адміністративної реформи,
спрямованої на оптимізацію діяльності органів виконавчої влади, питання
визначення

правового

статусу

податкової

міліції,

її

ліквідації

або

реорганізації у фінансову поліцію чи службу фінансових розслідувань є
одними із найактуальніших на сьогоднішній день в Україні, які є предметом
тривалих дискусій як серед науковців, громадських діячів, політиків так і
законодавців.
18. У зв’язку зі зміною підпорядкованості підрозділів податкової
міліції – центральному органу виконавчої влади – Державній фіскальній
службі України виникла необхідність у внесенні відповідних змін до значної
кількості нормативно-правових актів, зокрема положень Розділу ХVІІІ²
Податкового кодексу України, які визначають правовий статус, функції,
задачі та повноваження податкової міліції.
19. Вирішення долі податкової міліції, як структурного підрозділу
Державної фіскальної служби України має відбуватися з урахуванням усіх
можливих наслідків реорганізації цієї служби. Пропозиції, що спрямовані на
вдосконалення організації діяльності податкової міліції, шляхом її ліквідації
чи реорганізації у фінансову поліцію чи у службу фінансових розслідувань,
потребують перш за все наукового аналізу, широкого громадського
обговорення, а також експертної оцінки з боку законодавця.
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