
План проведення особистих зустрічей керівників ГУ ДПС у Луганській області з представниками бізнес-спільноти у 
січні 2020 року 

 
 

Орган ДПС 
Дата і час 

проведення 
Місце 

проведення 
(точна адреса) 

Учасники від органу ДПС 
(посада, ПІБ) 

Питання для 
обговорення 

Запрошені 
керівники 

інших 
місцевих 
органів 
влади, 

державних 
адміністра

цій 

Представ
лені 

сфери 
діяльност

і 

Кіль 
кість 
учасн
иків 

Формат 
проведенн

я 
(особиста 
зустріч, 
нарада, 

“круглий 
стіл” 
тощо) 

Відповідальни
й за 

проведення 
(ПІБ, посада 
та телефон) 

Керівництво 
 

Інші 
посадові 

особи 
органу 
ДПС 

 

Лисичанське 
управління 
 

09.01.20 
10-00 

м. Лисичанськ, 
вул. ім. 
В.Сосюри, 
буд. 347 

начальник 
Ніна Кравченко  

 зміни у законодавстві 
щодо застосування 
РРО. 
Необхідність 
погашення 
заборгованості з ЄСВ  

   
 
 
 

малий та 
середній 
бізнес, 
громадяни  

15 особиста 
зустріч  
 
 

Ірина 
Васильєва, 
завідувач 
сектору 
забезпечення 
роботи 
(050) 988-34-91 
 

Рубіжанське 
управління 

09.01.20 
10-00 
 

м. Рубіжне, 
вул. 
Мендєлєєва, 
14б 

начальник 
Андрій 
Забровський  

  результати роботи за 
2019 рік. 
Актуальні питання 
оподаткування.  
Своєчасна сплата 
ЄСВ. 
Легалізація 
трудових відносин. 
Декларування 
доходів громадян. 
Новації у сфері 
застосування РРО. 
Електронні сервіси 
ДПС 
 

 малий та 
середній 
бізнес, 
громадяни 

50 особиста 
зустріч 

Ірина 
Гречанікова, 
завідувач 
сектору 
забезпечення 
роботи, 
(066) 530-98-39 

Старобільське 
управління 

10.01.20 
11-00 

м. 
Старобільськ, 
вул. 
Харківська,6 

начальник 
Старобільської 
ДПІ  
Микола 
Гаркавий 

 новації у сфері 
застосування РРО 

 малий 
бізнес  

25 особиста 
зустріч 

Наталія 
Полєно, СДІ 
сектору 
організаційног
о забезпечення 
(06461) 2-17-68 
 



Старобільське 
управління 

10.01.20 
11-00 

смт Новопсков, 
вул. 
Українська, 
20 

начальник 
Новопсковської 
ДПІ  
Юлія Тищенко 

 новації у сфері 
застосування РРО 

 малий 
бізнес  

11 особиста 
зустріч 

Наталія 
Полєно, СДІ 
сектору 
організаційног
о забезпечення 
(06461) 2-17-68 
 

Рубіжанське 
управління 

15.01.20 
10-00 

м. Кремінна, 
вул. 
Центральна, 10 
 

начальник 
Андрій 
Забровський 

 легалізація трудових 
відносин. 
Актуальні питання 
оподаткування. 
Новації у сфері 
застосування РРО. 
Своєчасна сплата 
ЄСВ. 
Електронні сервіси 
ДПС. 
Публічна 
інформація та 
звернення 
громадян. 
Адміністративні 
послуги 
 

 малий та 
середній 
бізнес, 
громадяни 

20 круглий 
стіл 

Ірина 
Гречанікова, 
завідувач 
сектору 
забезпечення 
роботи, 
(066) 530-98-39 

Сватівське 
управління 

16.01.20 
11-00 

м. Сватове,  
майдан 
Злагоди, 10 

начальник  
Мирослав 
Остапишин 

 новації у сфері 
застосування РРО. 
Підсумки роботи за 
2019 рік.  
Питання легалізації 
заробітної плати та 
виплати зарплати 
«в конвертах» 
 

 малий та 
середній 
бізнес  

12 особиста 
зустріч 

Наталія 
Шпачинська,  
завідувач 
сектору 
забезпечення 
роботи, 
(06471) 3-49-29 

Сватівське 
управління 
 

16.01.20 
11-00 

смт 
Білокуракине, 
вул. Історична, 
87 

заступник 
начальника  
Віра Шулаєва 
 

 новації у сфері 
застосування РРО. 
Підсумки роботи за 
2019 рік.  
Питання легалізації 
заробітної плати та 
виплати зарплати 
«в конвертах» 
 
 

 малий та 
середній 
бізнес 

10 особиста 
зустріч 

Наталія 
Шпачинська,  
завідувач 
сектору 
забезпечення 
роботи , 
(06471) 3-49-29 



Старобільське 
управління 

16.01.20 
11-00 

смт Новоайдар, 
вул. 
Банківська, 
16 

начальник 
Новоайдарської 
ДПІ  
Дмитро 
Остапишин 

 новації у сфері 
застосування РРО 

 малий 
бізнес  

10 особиста 
зустріч 

Наталія 
Полєно, СДІ 
сектору 
організаційног
о забезпечення 
(06461) 2-17-68 

Старобільське 
управління 

16.01.20 
11-00 

смт Марківка, 
вул. 
Центральна, 
34 

в. о. начальника 
Марківської ДПІ  
Олександр 
Ткаченко 

 новації у сфері 
застосування РРО 

 малий 
бізнес  

7 особиста 
зустріч 

Наталія 
Полєно, СДІ 
сектору 
організаційног
о забезпечення 
(06461) 2-17-68 

Станично-
Луганське 
управління 

22.01.20 
10-00 

смт. Мілове, 
вул. Леніна, 43 

начальник 
Міловської ДПІ 
Олена Вороніна 

 новації у 
застосуванні РРО. 
Електронна 
звітність. 
Ліцензування 
торгівлі пальним 

 малий 
бізнес 

10 особиста 
зустріч 

Олена 
Вороніна,  
начальник 
Міловської ДПІ  
(06465) 2-16-65 

Сєвєродонецьке 
управління 

оперативно 
за 
зверненням
и платників 

м. 
Сєвєродонецьк, 
вул. Енергетиків, 
72 
 

заступник 
начальника  
Марина 
Скурідіна, 
заступник 
начальника  
Олександр 
Слюсар 

 надання 
адміністративних 
послуг.  
Електронні сервіси 
ДПС. 
Погашення боргу 

 малий та 
середній 
бізнес, 
громадяни 

40 особиста 
зустріч, 
круглий 
стіл 

Ірина 
Калашнікова, 
начальник 
відділу 
обслуговуванн
я платників, 
70-20-59 

Всього 11       210   
 


