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ЯК ПЕРЕВІРИТИ, ЧИ ВКЛЮЧЕНО СУБ'ЄКТА 
ГОСПОДАРЮВАННЯ ДО ПЛАНУ ПЕРЕВІРОК НА 2020 РІК?

Чули, що в грудні контролюючі органи оприлюднюють свої плани перевірок на наступний 
рік. Ми хочемо дізнатися, включили наше підприємство до плану перевірки чи ні. Чи можна 
це перевірити в режимі онлайн?

Подивитися, чи включено суб'єкта господарю-
вання (далі – СГ) до плану перевірок того або 
іншого конролюючого органу, можна за лічені 
хвилини.

До уваги! Інформація про перевірки всіх 
контролюючих органів (крім ДПС) містить-
ся на єдиному інтернет-ресурсі «Інспекцій-
ний портал» https://inspections.gov.ua 

Пояснимо докладніше. Згідно зі ст. 5 Закону 
№ 05.04.07 р. № 877-V (далі – Закон № 877) 
планові перевірки проводяться згідно з річними 
планами, які затверджуються відповідним конт-
ролюючим органом не пізніше 1 грудня року, 
що передує плановому. Це означає, що плани 
перевірок на 2020 рік мали бути затверджені до 
1 грудня 2019 року. 

У планах перевірок зазначено дату початку кож-
ного планового заходу і строки їх виконання. 
Уносити зміни до затверджених річних планів 
заборонено, крім випадків зміни найменування 
СГ і виправлення технічних помилок.

Кожен контролюючий орган оприлюднює план 
перевірок на своєму офіційному сайті, а також 
розміщує інформацію із цього плану (крім переві-
рок ДФС) на сайті за адресою https://inspections.
gov.ua.

Користуватися цим ресурсом досить просто:

у меню «Плани перевірок» натискаєте на «га- •
лочку»;

у віконці, що з'явилося, вибираєте розділ  •
«Комплексні перевірки» або «Річні перевірки»;

уводите назву підприємства або його ЄДРПОУ  •
(ІПН підприємця); 

вибираєте зі списку контролюючий орган, що  •
цікавить вас (наприклад, органи Держпраці, 
органи ДСНС тощо);

зазначаєте рік (нас цікавить 2020 рік, проте на  •

цьому сайті збережено також плани перевірок 
за 2018 та 2019 роки).

Що таке комплексна перевірка?

Якщо один СГ планують перевірити відразу де-
кілька контролюючих органів, це є підставою для 
проведення комплексної планової перевірки. 
Особливість такої перевірки полягає в тому, що 
на перевірку до СГ прийдуть декілька контролю-
ючих органів одночасно, а не почнуть ходити по 
одному. 

Проте! СГ має право відмовитися від 
проведення комплексної перевірки. Це 
передбачено ст. 5 Закону № 877.

Тому, якщо вам не подобається формат «усі на 
одного», потрібно подати відповідну заяву до 
Державної регуляторної служби (далі – ДРС). Це 
зовсім не означає, що СГ уникне перевірки. Прос-
то в цьому випадку кожний конролюючий орган 
перевірятиме його окремо за своїм планом. 

План комплексних перевірок на 2020 рік уже 
затверджено (наказ ДПС від 15.11.19 р. № 196). 
Цей наказ розміщено на офіційному сайті ДРС 
у розділі «Державний нагляд (контроль)»/«Пере-
вірки»/«Плани перевірок».

А де шукати інформацію про планові пере-
вірки ДПС?

Цю інформацію можна побачити тільки на 
офіційному сайті ДПС (https://tax.gov.ua/
diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/). 

План-графік документальних планових перевірок 
на наступний рік оприлюднюється на сайті ДПС 
не пізніше 25 грудня попереднього року (п. 77.1 
Податкового кодексу). Поки ДПС ще не оприлюд-
нила план перевірок на 2020 рік. 


