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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Підвищення рівня ефективності боротьби з

фінансовими злочинами, що стосуються кри$
мінального розподілу державних ресурсів,
зменшення частки тіньового сектору економі$
ки, як були, так і залишаються першочергови$
ми завданнями діяльності органів державного
фінансового контролю на фоні загального еко$
номічного спаду.

 Важливим та необхідним є процес якнайш$
видшого, однак, детально розробленого і тех$
нічно продуманого механізму ідейного пере$
творення діяльності Податкової міліції в якіс$
но і структурно новий силовий орган, що стояти$
ме на чолі заходів по збереженню економічної
безпеки країни.
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ABOUT THE MAIN PROBLEMS AND PROSPECTS OF REORGANIZING THE TAX MILITIA

У статті доведено необхідність ідейного та структурного перетворення діяльності Податкової міліції в якісно
новий силовий орган, що стоятиме на чолі заходів по збереженню економічної безпеки країни, наводяться докази, які
свідчать про низьку ефективність попередньої роботи податкової міліції, розглянуто сучасні проблеми і перспекти6
ви розробки та просування законопроекту, перераховано основні принципи створення нової служби.

Оскільки Податкова міліція, як зазначають вітчизняні експерти, в результаті "технічної" помилки виключення з
законодавства, була позбавлена своїх повноважень, з'явилась можливість ліквідувати всім відомий каральний орган
та створити новий, побудований на демократичних принципах

In the article the necessity of ideological and structural transformation of the tax militia in a new power authority to
stand at the head of economic security conservation measures is proved, the evidence is provided that indicate poor
performance of the previous tax militia work, current problems and prospects of development and promotion of the bill
are observed, the main principles of the new service are enumerated.

Since the tax militia, as noted by national experts, as a result of a "technical" error of exception from the law, has
been deprived of its powers, it became possible to eliminate the all known punitive body and create a new one, built on
democratic principles and respect for the citizens of Ukraine.
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Оскільки Податкова міліція, як зазначають
вітчизняні експерти, в результаті "технічної"
помилки виключення з законодавства, була
позбавлена своїх повноважень, з'явилась мож$
ливість ліквідувати всім відомий каральний
орган та створити новий, побудований на де$
мократичних принципах.

Тому для громадян нашої держави важли$
во, щоб нова структура не повторювала нега$
тивний досвід попередньої.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз чинного законодавства та практики,
яка склалася, свідчить, що функції з протидії
злочинам у сфері фінансів невиправдано роз$
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порошені по різним відомствам і часто дублю$
ються.

Дослідженням попередньої діяльності
підрозділів Податкової міліції та аналізом пер$
спектив подальшого функціонування ново$
створеного силового органу займались такі на$
уковці, як: А.М. Куліш, Д.Г. Мулявка, О.М. Рєз$
нік, С.І. Корсун, Плотко О.В., І. Беззуб та інші
науковці, політики і експерти.

Проаналізувавши праці вітчизняних нау$
ковців і висловлювання деяких політиків, мож$
на констатувати, що реформування Податко$
вої міліції завжди було і залишається пов'яза$
ним з такими складовими, як: структурна і фун$
кціональна модель нового органу та розподіл
повноважень фіскальних і силових структур.
Цей факт став основним у сучасних політичних
та економічних баталіях з цієї проблематики.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Взагалі ідея про перекроювання силового

блоку Державної фіскальної служби не нова.
Необхідно зазначити, що протягом останніх
семи років було здійснено низку спроб щодо
підготовки та прийняття закону про нову служ$
бу з протидії фіскальним злочинам. Всі вони
були ініційовані або урядом, або самими право$
охоронними органами і врешті$решт не підтри$
мувалися Верховною Радою України, оскільки
не відповідали Указам Президента, Коаліційній
угоді та не вирішували проблеми захисту фінан$
сово$економічних інтересів держави [1].

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Вперше про ліквідацію Податкової міліції

заговорили ще в 2014 р., і одночасно обгрунто$
вувалась необхідність створення функціональ$
но нового органу, з пропозицією назвати його
чи Службою фінансових розслідувань, чи
Фінансовою поліцією.

Цю ініціативу підхватив і чинний Міністр
фінансів Олександр Данилюк, заявивши, що із

ліквідацією Податкової міліції (яку він оголо$
сив кримінальною структурою) одночасно по$
трібно створити Фінансову поліцію, основою
функціонування якої повинна стати аналітич$
на складова.

Окремими депутатами, фахівцями та пред$
ставниками громадськості також останнім ча$
сом оприлюднюється невтішна статистика та
докази, що, на їх думку, свідчать про низьку
ефективність роботи податкової міліції, фак$
ти порушень і зловживань з їх боку.

Аналіз офіційних статистичних даних на
сайті ДФС [2], поданих в звітах щодо стану до$
судового розслідування кримінальних провад$
жень, що здійснювались чинною податковою
міліцією за останні три роки (табл. 1) підтверд$
жують вищезазначене.

Розглянемо графічно деякі показники (рис. 1).
Як бачимо, офіційний показник відшкодо$

ваних державі коштів за минулий рік, порівня$
но з 2014 р., знизився на 40 %.

Так, критикуючи результати діяльності По$
даткової міліції, народний депутат від фракції
"Об'єднання "Самопоміч" А. Журжій наводить
чотири докази, які, на його думку, свідчать про
низьку ефективність цієї служби [1]:

1) скорочення у 2015 р. на чверть кількості
досудових розслідувань, які закінчилися пере$
дачею відповідних матеріалів до суду, у по$
рівнянні з попереднім роком.

2) 85 % справ, відкритих за ухилення від
сплати податків, зборів були закриті за відсут$
ністю складу злочину.

3) за ухилення від сплати податків, зборів
минулого року до суду передано лише 7 % справ
з обвинувальними висновками і стільки ж — із
пропозиціями звільнити від відповідальності.

4) відсутність значних надходжень до бю$
джету у результаті роботи податкової міліції.

Після набрання чинності закону щодо по$
кращення інвестиційного клімату в Україні [3],
Податкова міліція втратила правові підстави

№ Показники діяльності 2014 р. 2015 р. 2016 р. 
2016р. 

порівняно з 
2015р, % 

1. 
2. 
 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
 
8. 

Встановлено збитків на суму, млн грн. 
Вилучено грошей та цінностей для забезпечення 
відшкодування збитків, млн грн. 
Відшкодовано збитків на суму, млн грн. 
Залишок незакінчених кримінальних проваджень на 1 січня 
Розпочато кримінальних проваджень 
З них звернення до суду з обвинувальним актом 
З них звернено до суду з клопотанням про звільнення від 
кримінальної відповідальності 
Закрито 

960,3 
10,0 
 
699,7 
2 625 
8 357 
692 
418 
 
3 497 

918,1 
12,9 
 
520,6 
1 997 
7 942 
734 
299 
 
2 738 

965,4 
0,78 
 
419,5 
1 948 
6 800 
796 
317 
 
2 245 

5 
-94 
 
-19 
-2 
-14 
8 
6 
 
-18 

Таблиця 1. Аналіз результатів розслідування кримінальних проваджень, що здійснювались
чинною податковою міліцією за 2014—2016 рр.

Джерело: За даними офіційного сайту Державної фіскальної служби України [2].
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для діяльності. До 1 січня 2017 р. правові заса$
ди діяльності Податкової міліції були врегуль$
овані розділом XVIII Податкового кодексу.
Змінами до Податкового Кодексу його було
виключено.

Однак Сергій Білан, на той час Голова По$
даткової міліції та перший заступник Голови
ДФС, заявив, що незважаючи на "технічну по$
милку", податкова міліція повинна продовжить
законно працювати.

Через помилку у змінах до Податкового ко$
дексу Податкова міліція з 1 січня де$юре

ліквідована, хоча де$факто її повноваження не
передано новому органу [4].

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вис$
тупає проти створення Фінансової поліції. На
думку міністра, необхідно створити сучасну
Службу фінансових розслідувань, а не новий ва$
ріант пострадянського відділу по боротьбі з роз$
краданнями соціалістичної власності (ОБХСС).

Він зазначив, що завершено розробку за$
конопроекту та погоджено його ще у вересні
2016 р. Нещодавно отримано коментарі від
Міністерства юстиції України.

Рис. 1. Сума встановлених та відшкодованих податковою міліцією збитків, млн грн.

Джерело: [2].
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Зміна силового підходу на аналітичний 

Скорочення штату з 15000 чоловік до 3500  
(раніше планувалось до 2500) 

«Якість» кадрового складу,  
70% якого мають становити нові фахівці 

Оновлення персоналу через прозорий конкурс та незалежну 
відбіркову комісію. Представники силового блоку не 
можуть становити більше 25% від загального штату 

Зарплати, які зменшать ризик корупції  
та дадуть змогу залучити найкращі кадри 

Невтручання в роботу чесного бізнесу 

Персональна матеріальна відповідальність посадових осіб 

Рис. 2. Принципи створення сучасної Служби фінансових розслідувань
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"Наразі ми відпрацьовуємо коментарі
Мін'юсту та приймемо ті, які відповідають на$
шим принципам створення нової служби, а
саме: зміна силового підходу на аналітичний,
скорочення штату з 15000 чоловік до 2500 осіб,
невтручання в роботу чесного бізнесу, онов$
лення персоналу через прозорий конкурс та
незалежну відбіркову комісію", — заявив
міністр [5].

Основні принципи створення нової служби
розглянуто на рисунку 2:

Отже, можна констатувати той факт, що
Верховна Рада повинна невідкладно забезпечи$
ти доопрацювання і ухвалення законопроекту
про новий орган, співробітників якого будуть
відібрані за прозорим конкурсом, матимуть
достатні заробітні плати та виконуватимуть
аналітичні функції.

Авторитетні юридичні організації та аналі$
тичні центри, зокрема експерти Центру політи$
ко$правових реформ, проаналізували норма$
тивно$правову базу та надали свої висновки: з
початку 2017 р. Податкова міліція виявилася
поза законом.

Крім загальновідомої корумпованості, По$
даткова міліція здійснює чи не найбільший ад$
міністративний тиск на бізнес.

У 2015 р. вона повернула до бюджету 521 млн
грн. податків, тоді як на її утримання витраче$
но 554 млн грн.

Тобто видатки бюджету на утримання спів$
робітників Податкової міліції у 2015 р. переви$
щили економічний ефект від її діяльності на 33
млнгрн.

Недавно з'явилася інформація, що комітет
з податкової та митної політики надав роз'яс$
нення, начебто це технічна помилка, і Подат$
кова міліція продовжує працювати. Проте пер$
ший заступник голови комітету Андрій Журжій
повідомив, що комітет таких роз'яснень не на$
давав і взагалі не збирався у 2017 р. [6].

Тому, як бачимо, дискусії стосовно реор$
ганізації Податкової міліції не вщухають, кон$
флікт інтересів до сих пір не залагоджено.

З цієї причини вкрай необхідним є якнай$
швидше прийняття законопроекту "Про Фінан$
сову поліцію" і передача новоствореному орга$
ну повноважень з розслідування економічних
злочинів [7].

Відповідно до законопроекту, Фінансова
поліція — це державний правоохоронний
орган, на який покладається обов'язок забез$
печення запобігання, виявлення, припинення,
розслідування та розкриття злочинів у сфері
формування та використання фінансових ре$
сурсів держави, економічної безпеки, що відне$

сені до його підслідності, відповідно до Кримі$
нально$процесуального кодексу України.

Документ регламентує граничну кількість
працівників Фінансової поліції (близько 3 тис.
осіб проти 5,5 тис. у нинішній податковій міліції
або 20 тис. осіб, якщо враховувати всі підроз$
діли по боротьбі з економічними злочинами у
складі МВС, СБУ, НАБУ), "якість" кадрового
складу (70% якого мають становити нові фа$
хівці), вводить персональну матеріальну відпо$
відальність посадових осіб, але найголовніше —
дає фінансовій поліції право розслідувати май$
же будь$які злочини економічного характеру
(починаючи від несплати податків і закінчуючи
справами про доведення до банкрутства).

Однак варто враховувати, що Податкова
міліція не є єдиним органом боротьби з тіньо$
вою економікою в нашій державі. Ця діяльність
є в компетенції і СБУ, і Міністерства внутрішніх
справ, і звичайно НАБУ.

Тому необхідно чітко розмежувати їх пов$
новаження для уникнення дублювання, з одно$
часною розробкою механізму координації та
взаємодії вищезазначених силових структур.

Відмова від каральної функції — головна
відмінність, що повинна відрізняти діяльність
новоствореного органу Фінансової поліції від
старого і всім відомого принципу роботи По$
даткової міліції.

Головний акцет повинен бути поставлений
на аналітичну роботу, на відміну від поперед$
ньої практики вилучення документації та бло$
кування діяльності підконтрольних суб'єктів
господарювання. Відхід від принципу без$
підставних перевірок може значно знизити
тиск на вітчизняний бізнес.

Передбачається, що Фінансова поліція не
буде підпорядковуватися Державній фіска$
льній службі, її діяльність буде координуватись
Кабінетом Міністрів через міністра фінансів.
На неї має бути покладено проведення досудо$
вого слідства у податкових, фінансових та мит$
них злочинах.

22 лютого 2017 р. на засіданні комітету Вер$
ховної Ради з питань податкової та митної по$
літики міністр фінансів Олександр Данилюк
презентував законопроект щодо створення
служби фінансових розслідувань.

За словами Данилюка, у новоствореного
органу буде 7 територіальних управлінь і близь$
ко 3,5 тисяч співробітників, де в центральному
апараті буде задіяно близько 700 осіб, а в кож$
ному територіальному управлінні — близько
400. Також було зазначено, що служба повин$
на підпорядковуватися Міністерству фінансів
України.
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Водночас, керівництво Державної фіскаль$
ної служби вважає, що саме Верховна Рада має
вирішити, кому підпорядковуватиметься Служ$
ба з фінансових розслідувань.

Раніше голова МВС Арсен Аваков заявляв,
що Служба фінансових розслідувань повинна
акумулювати роботу всіх економічних підроз$
ділів силових структур і знаходиться в підпо$
рядкуванні Кабінету міністрів, але при коорди$
нації МВС [8].

Під час обговорення законопроекту міністр
фінансів Олександр Данилюк закликав не го$
лосувати за відновлення Податкової міліції.

"Податкова міліція — це репресивний
орган, який тиснув на бізнес при цьому не змен$
шуючи рівень фінансової злочинності. Це спад$
щина, яка має залишитися в минулому", — ска$
зав міністр.

"Відновлення повноважень Податкової мі$
ліції призведе до затягування процесу створен$
ня нової Служби фінансових розслідувань, а це
передбачено указами президента, коаліційною
угодою, яку ви підписали, а також нашими
міжнародними зобов'язаннями", — додав він.

Окрема група депутатів заблокувала трибу$
ну з метою не допустити відновлення Подат$
кової міліції.

Голова податкового комітету Ніна Южані$
на заявила, що ті норми, які внесені, лише ви$
правляють технічну помилку.

"Ніяких забаганок, ніякої шкоди для держа$
ви, для суспільства, для бізнесу вони не несуть.
Це технічні поправки. ... Я вас прошу підтримати
у другому читанні та в цілому це рішення комі$
тету. Ми не можемо просто ліквідувати подат$
ковий орган. Повинна бути спеціальна процеду$
ра, що передбачає передачу всіх справ від одно$
го органу до іншого", — було нею зазначено [9].

Як результат, депутати не підтримали по$
правку, яка передбачає відновлення роботи
Податкової міліції. За відповідне рішення про$
голосували лише 194 депутати.

ВИСНОВКИ
Отже, підсумуємо ситуацію, що склалась,

щодо подальшої долі і можливостей функціо$
нування вітчизняної Податкової міліції.

Чіткі перспективи створення нового орга$
ну — відсутні. Міністр фінансів не зміг переко$
нати необхідну більшість депутатів підтрима$
ти сформовану під його керівництвом і пред$
ставлену ним нову структурну модель Фінан$
сової поліції. Тому можна вважати, що нині
ліквідована (законодавчо) податкова міліція в
тому форматі, в якому цей орган працював ра$
ніше — поза законом.

Наразі відсутній єдиний підхід щодо меха$
нізму формування нового органу, оскільки по$
зиції урядовців кардинально різняться між со$
бою. Тому найближчі перспективи зрушення в
цьому стратегічному для нашої держави пи$
танні — туманні.

На жаль, серед депутатів ходять невтішні
прогнози стосовно можливого часу законодав$
чого закріплення і відповідно легалізації діяль$
ності реорганізованого органу на базі Подат$
кової міліції. Було названо період: не раніше
осені 2017 р. — січня 2018 р.

Однак законотворча активність щодо цієї
реформи не згасає, оскільки серед народних
обранців сформовано робочу групу з даного
питання.

За словами Міністра фінансів, уряд зобо$
в'язується найближчими днями доопрацювати
законопроект про податкову та запропонува$
ти його розглянути на засіданні РНБО.

Ускладнює цей процес розпочате кримі$
нальне провадження, пов'язане з неправомір$
ними, на думку слідства, рішеннями бувшого
голови ДФС Романа Насірова про розстрочен$
ня податкових боргів підприємствам із орбіти
колишнього народного депутата Олександра
Онищенка.

 Попри всю полярність точок зору сторін
обговорення [1, 4—6, 8—12], очевидним та не$
обхідним вважаємо якісне доопрацювання зга$
даного законопроекту, особливо в частині на$
даних повноважень посадовим особам ново$
створеного органу. Вважаємо, що повноцінне
функціонування, виконуючи лише аналітичну
функцію, без правоохоронних дій, навряд чи
можливе, і така діяльність однозначно забез$
печить менший еффект корисності, ніж вива$
жене поєднання цих функцій.

Важливим завданням є налагодження взає$
модії правоохоронних органів, які займаються
боротьбою з економічною злочинністю, та ви$
значення чіткої сфери відповідальності кожно$
го з них, запровадження узагальнених кіль$
кісних і якісних показників результативності
діяльності підрозділів Фінансової поліції із
публічним оприлюдненням цих даних у звітах.

Необхідно також забезпечити належне
формування і взаємоузгодження нормативно$
правового, інформаційного, фінансового та
кадрового забезпечення.

Оскільки високий рівень тінізації вітчизня$
ної економіки, боротьба з якою входить до
сфери компетенції Податкової міліції, фактич$
но підтверджує низьку ефективність її роботи,
не викликає сумніву доцільність нарешті ство$
рення в Україні єдиного органу, що буде зай$
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матись розслідуванням злочинів з підсиленою
аналітичною складовою у сфері економіки.
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