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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

У сучасних умовах реформування податкової си"

стеми України все більшого значення набувають пи"
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ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ У ПРОЦЕСАХ
РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ
В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

PUBLIC CONTROL IN THE PROCESSES OF REFORMING THE TAX SYSTEM IN UKRAINE
IN MODERN CONDITIONS

У статті досліджується роль громадського контролю у процесах реформування податкової
системи в Україні. Політика держави в сфері оподаткування зачіпає інтереси усіх без винятку
громадян, і не лише в питанні об'ємів податкових виплат у державний бюджет, але й у частині
відповідності податкового тиску якості надання державою суспільних благ в обмін на вилучені
у населення кошти. І від того, яким чином держава виконує цю функцію, залежить гармонізація
податкових інтересів держави та громадян�платників податків. Важливу роль у цьому процесі в
більшості розвинених демократичних держав світу грає громадянське суспільство, що прагне
активно взаємодіяти із владою з тих питань, які мають важливий суспільний інтерес.

The article examines the role of public control in the processes of reforming the tax system in
Ukraine. The state policy in the field of taxation affects the interests of all citizens without exception,
not only in terms of the volume of tax payments to the state budget, but also in terms of compliance
with the tax pressure on the quality of the state's provision of public goods in exchange for funds
withdrawn from the population. And the way in which the state performs this function depends on the
harmonization of tax interests of the state and taxpayer citizens. An important role in this process in
most developed democratic states of the world is played by civil society, which seeks to actively
interact with the authorities on those issues of major public interest.
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вої політики свідчить про наявність активного парт"

нерського діалогу у досліджуваній сфері. Водночас

опрацьовані джерела дають підставу стверджувати,

що взаємодія громадськості та органів державного

управління має здебільшого формальний характер.

Громадські організації, незважаючи на певні пози"

тивні приклади взаємовигідної співпраці з органами

влади на ниві впровадження податкової політики, так

і не стали їх рівноправними партнерами навіть у тих

сферах, де їхня участь могла бути корисною для інтере"

сів податкових органів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ЗА ПРОБЛЕМАТИКОЮ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Реформування податкової системи в Україні та

підвищення ефективності державної податкової пол"

ітики можливі лише за умови вирішення ряду про"

блем, серед яких і вдосконалення механізму гро"

мадського контролю у даній сфері. Проблеми фор"

мування ефективної податкової політики є дуже ак"

туальними для України, оскільки існуюча система,

складовими елементами якої є податкове законодав"

ство, сукупність законодавчо встановлених обов'яз"

кових податків, зборів, платежів, виконавча структу"

ра податкової служби, яка забезпечує надходження

податкових платежів до бюджету, а також принципи

адміністрування податків, в значній мірі характери"

зується внутрішньою неузгодженістю її складників,

нестабільністю, складністю, порушенням принципів

соціальної справедливості та рівномірності, негатив"

ним впливом на стан національної економіки в ціло"

му [6, с. 97—101].

Більшість вітчизняних науковців вважає, що одним

із головних чинників гальмування економічного зрос"

тання в Україні в 1990"х роках була передусім нераці"

ональна податкова політика [3, с. 92—100]. Крім того,

в Україні порушений принцип соціальної справедли"

вості податкової системи, який означає, що рівень по"

даткового тягаря має зростати відповідно до зростан"

ня доходів платників податків. Склалася протилежна

ситуація, за якої бідні верстви населення в структурі

власних витрат сплачують значно більший обсяг по"

датків, ніж заможні. Це обумовлено двома головними

чинниками:

— нераціонально сформованими, з точки зору соці"

альної справедливості, механізмами адміністрування по"

датків, що стосується податку на доходи фізичних осіб,

ПДВ та майнових податків;

— низькою ефективністю контролю за вірогідністю

та повнотою декларування доходів, передусім платників

податків з високими доходами [7].

Така ситуація досить істотно підриває довіру гро"

мадян до державних інституцій та робить наявність гро"

мадського контролю у сфері оподаткування вкрай не"

обхідною. Реформування податкової системи сприя"

тиме не лише детінізації української економіки, лега"

лізації доходів юридичних та фізичних осіб, але й за"

гальному розвитку виробництва та реструктуризації

економіки, що позитивно відображатиметься на соці"

альній сфері.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ (МЕТИ) СТАТТІ
Основною метою дослідження є наукове обгрунту"

вання необхідності громадського контролю у процесах

реформування податкової системи в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ТА ЇХ ОБГРУНТУВАННЯ

Аналіз нормативно"правового забезпечення взає"

модії інститутів громадянського суспільства та органів

державної влади показав, що основними законодавчо

унормованими механізмами громадської участі у фор"

муванні та реалізації державно"управлінських рішень в

Україні є: доступ до публічної інформації; звернення;

проведення громадських експертиз; участь у громадсь"

ких слуханнях, вивченні громадської думки, громадсь"

ких радах та інших дорадчо"консультативних органах

при органах влади, у прийнятті рішень у сфері регуля"

торної політики. Водночас відсутність повноцінного за"

конодавчого унормування здійснення громадського

контролю, недосконалий механізм реалізації прав гро"

мадян на звернення, обмежені можливості впливу гро"

мадських рад на прийняття державно"управлінських

рішень, недосконале правове регулювання процедур

консультацій з громадськістю в процесі підготовки про"

ектів нормативно" правових актів та інші виявлені недо"

ліки нормативно"правової бази у досліджуваній сфері

вказують на не до кінця розкритий потенціал результа"

тивної взаємодії громадськості з органами державної

влади [4, с. 116].

Дослідження передбачених українським законодав"

ством механізмів взаємодії інститутів громадянського

суспільства та органів державного управління у дослід"

жуваній сфері, виявило, що потенціал інститутів грома"

дянського суспільства у сфері представництва інтересів

громадськості є досить обмеженим. Як показує прак"

тика, взаємодіяти з суб'єктами вироблення державної

політики на регулярній основі мають певні шанси на успіх

здебільшого ті громадські об'єднання, що здатні аку"

мулювати значні фінансові та організаційні ресурси для

спільних акцій. Водночас партнерські стосунки таких

організацій з органами влади скоріше грунтуються на

відстоюванні бізнес"інтересів своїх учасників, ніж на

громадському тиску. Такий стан речей є серйозним чин"

ником, що знижує загальний потенціал громадського

впливу на податкову політику держави в Україні [4, с.

116].

Громадський контроль у сфері оподаткування може

здійснюватися в різних формах залежно від рівня

співпраці інститутів громадянського суспільства з конт"

ролюючими органами та масштабу їх взаємодії (загаль"

нодержавний, регіональний, місцевий рівень), постав"

леної мети, обсягу повноважень тощо. Крім того, гро"

мадський контроль може проводитись систематично

(постійно) або спонтанно (щодо конкретного питання).

Слід відзначити, що громадський контроль діяль"

ності органів публічної влади, до яких відноситься і ДФС

України, грунтується на таких принципах:

1) неупередженість та об'єктивність — отримання,

узагальнення, систематизація, аналіз даних, доведення

результатів контролю до органів публічної влади, а та"

кож їх оприлюднення здійснюються на основі вірогідної,

доступної, повної, об'єктивної та своєчасної інформації;



Інвестиції: практика та досвід № 21/2017102

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

2) громадська активність — передбачає активну та

добровільну участь громадськості, експертів у життє"

діяльності суспільства, виробленні державної політики,

підтримку та сприяння їх діяльності з боку органів дер"

жавної влади;

3) соціальне партнерство — конструктивна взаємо"

дія між органами публічної влади, інститутами грома"

дянського суспільства щодо вирішення питань держав"

ного і суспільного життя;

4) невтручання органів публічної влади в процес гро"

мадського контролю "унеможливлення втручання

органів публічної влади у діяльність інститутів грома"

дянського суспільства, за винятком випадків, установ"

лених законом;

5) інформаційна відкритість — обов'язковий вільний

спосіб надання інститутам громадянського суспільства

об'єктивної інформації від органів публічної влади, за

винятком тієї, що відповідно до законодавства є дер"

жавною таємницею; прозоре і доступне їх спілкування

з громадськістю; популяризацію через засоби масової

інформації політики співробітництва;

6) відповідальність — усвідомлення інститутами гро"

мадянського суспільства, органами публічної влади

спільної відповідальності за рівень співпраці в межах

компетенції, передбаченої чинним законодавством.

Визнання органами публічної влади результатів гро"

мадського контролю влади — органи публічної влади

не лише створюють умови для діяльності інститутів гро"

мадянського суспільства, взаємодіють з ними, а й ви"

знають результати їх діяльності;

7) зворотний зв'язок — обов'язкова реакція органів

влади на результати громадського контролю;

8) ефективність — полягає в досягненні запланова"

них завдань та цілей, отриманні максимального пози"

тивного результату, що відповідає інтересам держави і

суспільства в цілому;

9) гнучкість — механізм реалізації громадського

контролю влади, здатний адекватно реагувати на зміни,

що відбуваються в суспільному житті, враховувати

реальні суспільні потреби й інтереси;

10) політична незалежність — діяльність інститутів

громадянського суспільства здійснюється в межах чин"

ного законодавства і є незалежною від будь"яких полі"

тичних сил [5, с. 251—252].

Відповідно до міжнародної та вітчизняної практики

вплив інститутів громадянського суспільства на формуван"

ня інституційно"правових засад державної політики відбу"

вається шляхом низки механізмів участі громадян в уп"

равлінні державою. Серед основних таких механізмів відпо"

відно до норм українського законодавства можна визна"

чити консультації з громадськістю щодо проектів норма"

тивно"правових актів, у тому числі, регуляторних актів та

інших державно"управлінських рішень, громадські експер"

тизи діяльності органів виконавчої влади, робота у гро"

мадських дорадчо"консультативних органах, що дозволяє

здійснювати громадські антикорупційні експертизи проектів

нормативно"правових актів тощо. Так, консультації з гро"

мадськістю, на думку багатьох фахівців у сфері вивчення

проблем громадянського суспільства, мають такі переваги:

— дозволяють без додаткових витрат залучати гро"

мадських експертів до вирішення конкретної проблеми

чи розробки рішення;

— підвищують рівень довіри населення до органів

влади та готовність до належного виконання публічно"

правових рішень;

— підвищують якість публічно"правових рішень з ог"

ляду на врахування потреб громадськості;

— дозволяють виявляти та усувати негативні на"

слідки публічно"правових рішень ще на стадії їх розроб"

ки через залучення до обговорення заінтересованих

осіб;

— поділяють відповідальність за прийняті рішення

та їх наслідки між органам влади та громадськістю (яка

брала або через пасивність та неорганізованість не бра"

ла участі в консультаціях) [1, с. 39].

Громадська експертиза є складовою громадського

контролю і, оскільки предметом останньої можуть бути

проекти актів органів виконавчої влади з питань, що сто"

суються дотримання прав, свобод і законних інтересів

людини і громадянина, то її застосування також є важ"

ливим засобом корегування нормативно"правового за"

безпечення податкової політики. Важливим чинником

потенційної ефективності громадської експертизи як

форми громадського впливу на публічно"правові рішен"

ня є те, що формально органи виконавчої влади не ма"

ють права відмовити у врахуванні пропозицій за її ре"

зультатами. Те ж саме стосується і громадської антико"

рупційної експертизи нормативно"правових актів. Тим

більше, за допомогою такої експертизи посилюється

вплив громадських рад на органи влади, оскільки ос"

танні зобов'язані розглядати рішення ради, висунуті за

результатами експертизи [2, с. 29].

Усі суб'єкти владних повноважень, на які покладе"

но функції формування та реалізації податкової політи"

ки держави вимагають контролю збоку громадянсько"

го суспільства. Особливо це стосується Державної

фіскальної служби, яка в умовах тотальної корумпова"

ності органів влади має практично необмежений вплив

на всі суб'єкти господарювання [4, с. 135].

Сьогодні в Україні існує потужний соціальний запит

контролю суспільства за виробленням і реалізацією

будь"якої державної політики і особливо податкової,

адже податкова сфера за оцінками українських грома"

дян є майже такою ж корумпованою, як і традиційні

"фаворити" корупційних рейтингів — судові і правоохо"

ронні органи.

Що стосується участі інститутів громадського су"

спільства у сфері запобігання і протидії корупції (сто"

совно взаємодії з органами влади), то вітчизняне зако"

нодавство передбачає для них наступні повноваження:

— запитувати та одержувати від органів державної

влади інформацію про діяльність щодо запобігання і

протидії корупції;

— проводити, замовляти проведення громадської

антикорупційної експертизи проектів нормативно"пра"

вових актів;

— здійснювати громадський контроль за виконан"

ням законів у сфері запобігання і протидії корупції, з

використанням при цьому таких форм контролю, які не

суперечать законодавству (нагадаємо, що на законодав"

чому рівні ці форми і досі не визначені; очевидно, ма"

ються на увазі громадська експертиза, інформаційні

запити та звернення громадян, громадські (публічні)

обговорення);
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— повідомляти про виявлені факти вчинення коруп"

ційних правопорушень спеціально уповноваженим су"

б'єктам у сфері протидії корупції;

— вносити пропозиції суб'єктам права законодав"

чої ініціативи щодо вдосконалення законодавчого ре"

гулювання відносин, що виникають у сфері запобігання

і протидії корупції.

Спроби провести реформу податкової системи, ігно"

руючи наявні механізми участі громадськості у форму"

ванні та реалізації податкової політики, свідчать про

негативні тенденції ігнорування суб'єктами вироблення

податкової політики громадської і експертної думки.

Зважаючи на реакцію громадськості, бізнесу, експерт"

них і наукових кіл, викликану відверто непрозорими

методами просування урядових ініціатив податкової

реформи, сьогоднішня дійсність може бути небезпеч"

ною, враховуючи і складну економічну ситуацію в країні,

і військово"політичний чинник дестабілізації держави, і

значний протестний потенціал суспільства.

Тож з огляду на негативну практику ухвалення актів

законодавства у сфері оподаткування, нівелювання

думки інститутів громадянського суспільства і бізнесу

у процесі їх підготовки, порушення необхідних проце"

дур узгодження законопроектів і проектів регулятор"

них актів з громадськістю необхідно здійснити комп"

лекс заходів, спрямованих на оптимізацію роботи ос"

новних механізмів участі громадянського суспільства

у модернізації податкової політики — публічних кон"

сультацій, громадської експертизи та громадської

участі у роботі дорадчо"консультативних органів при

органах виконавчої влади (громадських рад). У зв'яз"

ку з цим державним органам влади, що відповідають

за сприяння розвитку громадянського суспільства і

участі громадськості у формуванні державної, у тому

числі податкової, політики, зокрема, Кабінету Міністрів

України, Міністерству юстиції України та Координа"

ційній раді з питань розвитку громадянського суспіль"

ства, вжити наступні заходи із забезпечення поліпшен"

ня правового регулювання функціонування відповід"

них механізмів:

а) підготовити і забезпечити внесення змін у Типо"

ве положення про громадську раду при міністерстві,

іншому центральному органі виконавчої влади, Раді

міністрів Автономної Республіки Крим, обласній,

Київській та Севастопольській міській, районній, рай"

онній у мм. Києві та Севастополі державній адмініст"

рації (постанова Кабінету Міністрів України "Про за"

безпечення 133 участі громадськості у формуванні та

реалізації державної політики" № 996 від 03.11.2010

[8]) шляхом запровадження імперативної норми щодо

врахування органами виконавчої влади експертних

пропозицій громадських рад за результатами обгово"

рення проектів нормативно"правових актів під час за"

сідань відповідного громадського органу. Це дасть

можливість істотним чином підвищити роль цього гро"

мадсько органу у процесі здійснення публічних кон"

сультацій, а також стимулюватиме профільні гро"

мадські об'єднання, зокрема, ті що відстоюють права

платників податків, до більш активної участі у форму"

ванні відповідних дорадчих органів;

б) передбачити у Порядку проведення консультацій

з громадськістю з питань формування та реалізації дер"

жавної політики (постанова Кабінету Міністрів № 996)

положення, що має надати право громадянам їх об'єд"

нанням, громадським радам зупиняти розгляд проектів

нормативно"правових актів, які є предметом публічних

обговорень, у разі недотримання органами виконавчої

влади вимог щодо процедури їх проведення. Цей захід

дозволить зменшити кількість порушень при проведенні

консультацій, а також підвищить шанс блокувати прий"

няття нормативних актів (особливо резонансних), в яких

можуть бути закладені дискримінаційні норми, конфлікт

інтересів, правові колізії, корупційні ризики, й котрі ча"

сто ухвалюються або потрапляють на розгляд парламен"

ту без врахування або з мінімальним врахуванням гро"

мадської думки за результатами публічного обговорен"

ня;

в) запровадити у відповідному Порядку обов'язко"

ву вимогу для органів виконавчої влади залучати пред"

ставників інститутів громадянського суспільства, а та"

кож освітніх і наукових установ до обговорення проектів

законодавчих актів, що зачіпають права і свободи лю"

дини і громадянина, стосуються повноважень органів

державної влади (особливо контролюючих органів),

надання адміністративних послуг, розподілу та витра"

чання коштів Державного бюджету та місцевих бюд"

жетів, ще на етапі їх підготовки. Оптимальним варіан"

том буде уточнити, що подібні публічні консультації не"

обхідно здійснювати у форматі обговорень на експерт"

ному рівні (круглі столи, форуми і конференції), тобто

фаховими спеціалістами. Буде доцільним, якщо цю нор"

му прописати стосовно підготовки проектів стратегій і

програм державної політики, у тому числі податкової,

тих законодавчих актів, що вносять зміни у базові пра"

вові документи, що регулюють ті чи інші соціальні і еко"

номічні відносини. У нашому випадку це Податковий і

Бюджетний кодекси. Такий підхід дозволить виробити

консенсус між зацікавленими сторонами формування

важливих управлінських і політичних рішень стосовно

податкових відносин у декілька етапів: по"перше, на

рівні базового документу в середовищі розробників

документу, громадських і наукових експертів, а, по"дру"

ге, на загальнонаціональному рівні, коли проект буде

висунутий на широке обговорення, наприклад, у фор"

маті електронних консультацій;

г) розробити і затвердити окреме Положення про

електронний реєстр даних про стан і результати прове"

дення громадських експертиз діяльності органів вико"

навчої влади і громадських антикорупційних експертиз

проектів нормативно"правових актів, розробником яких

є орган виконавчої влади, на базі постанови Кабінету

Міністрів України "Про затвердження порядку сприян"

ня проведенню громадської експертизи діяльності

органів виконавчої влади" №976 від 05.11.2008 р. [9].

Це надасть можливість запровадити реальний механізм

імплементації органом влади рекомендацій та експерт"

них пропозицій наданих громадськими експертами, на"

уковцями та громадськими радами за результатами гро"

мадської антикорупційної експертизи проектів норма"

тивно"правових актів. Надані пропозиції носять універ"

сальний характер, а тому створюють необхідне право"

ве підгрунтя і для поліпшення взаємодії громадськості і

державної влади у сфері вдосконалення нормативно"

правового забезпечення податкової політики. Підсу"
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мовуючи, маємо наголосити, що уряд має зробити не"

обхідні висновки не лише для того, щоб відродити про"

дуктивний діалог влади та громадськості та бізнесу у

сфері вдосконалення податкового законодавства, але

й задля уникнення ризику соціального вибуху, імовір"

ність якого без перебільшення є реальною. А тому од"

ним із найактуальніших напрямів розвитку взаємодії

держави і суспільства має стати подолання тотальної

корупції в податкових органах, що здатна "поставити

хрест" на будь"яких реформах податкової системи [4,

с. 195].

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дає підстави зробити такі

висновки щодо ролі громадського контролю в проце"

сах реформування податкової системи в Україні. Гро"

мадський контроль дає змогу:

1) вивчити громадську думку стосовно політико"уп"

равлінських рішень у сфері оподаткування;

2) проаналізувати громадську думку щодо стану,

основних проблем та перспектив розвитку податкової

системи держави;

3) визначити рівень інформованості суспільства

щодо стану реформування податкової системи, розв'я"

зання проблем у сфері оподаткування;

4) забезпечити розробку оптимальних шляхів роз"

витку сфери оподаткування, які б відповідали загальній

стратегії податкової реформи;

5) створити сприятливі умови взаємодії інститутів

громадянського суспільства з ДФС України з розв'язан"

ня найважливіших питань і прийняття управлінських

рішень у сфері оподаткування тощо.
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