
 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА № 7 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ ГУ ДПС у 

Кіровоградській області  

від 21.11.2022 № 536 

Видача довідки про подану декларацію про майновий стан і 

доходи (податкову декларацію)  
Найменування суб’єкта 

надання адміністративної 

послуги, місцезнаходження, 

телефон, адреса 

електронної пошти та 

вебсайта 

Головне управління ДПС у Кіровоградській області 

25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький,  

вул. Велика Перспективна, 55 

тел.: (0522) 36-69-76,  

e-mail: kr.official@tax.gov.ua,  

сайт: www.kr.tax.gov.ua 

Місця прийому суб’єктів 

звернень 

Головне управління ДПС у Кіровоградській області 

м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 55, каб. 105 

 

Центри обслуговування платників, створені в державних податкових 

інспекціях: 

м. Благовіщенське, вул. Героїв України, 48ж 

м. Бобринець, вул. Соборна, 187а 

смт. Вільшанка, вул. Центральна, 40 

м. Гайворон, вул. Василя Стуса, 39/88 

смт.  Голованівськ, вул. Паркова, 11 

смт. Добровеличківка, вул. Шевченка, 134 

м. Долинська, вул. Соборності України, 60 

м. Знам’янка, вул. Чайковського, 7/55 

смт. Компаніївка, вул. Перемоги, 103а 

м. Кропивницький, вул. Глінки, 2 

м. Мала Виска, вул. Центральна, 78 

смт. Новгородка, вул. Криворізька, 10 

смт. Новоархангельськ, вул. Барвиста, 22 

м. Новомиргород, вул. Соборності, 91 

м. Новоукраїнка, вул. Соборна, 52/1 

смт. Олександрівка, вул. Незалежності України, 63 

м. Олександрія, вул. Святомиколаївська, 17 

смт. Онуфріївка, вул. Графа Толстого, 68 

смт. Петрове, вул. Центральна, 41 

м. Світловодськ, вул. Героїв України, 14 

смт. Устинівка, вул. Ювілейна, 6 

Режим роботи Понеділок - четвер: з 8 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. 

П’ятниця: з 8 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв. 

Обідня перерва: з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв. 

Субота, неділя: вихідний 

Умови (підстави) 

отримання 

адміністративної послуги 

Подання декларації про майновий стан і доходи 

Перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а 

також вимоги до них 

Заява за формою, наведеною у додатку до Порядку оформлення і видачі 

довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або 

відсутність податкових зобов’язань), затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 13.06.2017 № 568, зареєстрованого у Міністерстві 

юстиції України 10.07.2017 за № 839/30707 

Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання 

адміністративної послуги 

Заява подається платником податків (уповноваженим представником) до 

контролюючого органу за місцем податкового обліку (місцем проживання), 

а тими платниками податків – фізичними особами (крім самозайнятих осіб), 

які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання 
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(тимчасово переміщені особи), - до будь-якого контролюючого органу в 

один із таких способів: 

безпосередньо до контролюючого органу; 

поштою; 

засобами інформаційно-комунікаційної системи "Електронний 

кабінет", вхід до якої здійснюється за адресою: cabinet.tax.gov.ua (розділ 

"Листування з ДПС") 

Платність надання 

адміністративної послуги 

Безоплатно 

Строк надання 

адміністративної послуги 

10 календарних днів  

 

Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної послуги 

Неподання декларації про майновий стан і доходи 

Результат надання 

адміністративної послуги 

Довідка за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України 

від 13.06.2017 № 568, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

10.07.2017 за № 839/30707 

Способи отримання 

результату 

Безпосередньо в контролюючому органі за місцем податкового обліку, а ті 

платники податків – фізичні особи (крім самозайнятих осіб), які тимчасово 

перебувають за межами населеного пункту проживання (тимчасово 

переміщені особи), - у контролюючому органі, до якого подано заяву, за 

умови підтвердження задекларованих у декларації сум 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та 

умови надання 

адміністративної послуги 

Податковий кодекс України (п. 179.12 ст. 179). 

Порядок оформлення і видачі довідки про подану декларацію про майновий 

стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов’язань), 

затверджений наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 № 568, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.07.2017 за № 839/30707 

Довідкова інформація Інформаційну картку адміністративної послуги, бланк та зразок заяви, що 

подається для її отримання, розміщено у підрозділі "Адміністративні 

послуги" розділу "Діяльність" субсайта суб’єкта надання адміністративної 

послуги. 

Про неправомірні дії або бездіяльність працівників органів ДПС можна 

повідомити за телефоном 0 800 501 007 (напрямок "5" та натисніть "1"), 

залишити повідомлення про можливі факти вчинення працівниками органів 

ДПС корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших 

порушень Закону України "Про запобігання корупції" можна за вказаним 

номером телефону (напрямок "5" та натисніть "2") 

 

   

   
 

http://cabinet.tax.gov.ua/
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0839-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0839-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0839-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0839-17

