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Про одну з основних складових реформи фіскальної служби – кадрове оновлення йшла
мова 15 лютого 2016 року, під час прес-конференції Голови ДФС Романа Насірова та
директора Департаменту кадрової політки та роботи з персоналом ДФС Олени
Кропив’янської.

За словами Голови ДФС, основним завданням кадрової реформи було не просто
скорочення кількості працівників, але й залучення до роботи у службі найкращих з них,
особливо серед керівників усіх рівнів, які забезпечать імплементацію реформ та
зроблять зміни незворотними.

Для об’єктивної оцінки кадрового потенціалу було проведено тестування із залученням
найкращих HR-експертів. За цей час опитування пройшли майже 900 керівників
центрального апарату та територіальних органів.

«За результатами тестування відмінні та задовільні показники мають 49% опитаних. При
цьому найкращі з них були у людей, призначених на посади протягом останніх 4-5 місяців.
За результатами тестування сформовано резерв на позиції управлінців. Не пройшли тест
на благонадійність 39% тих, хто проходив опитування», – зазначив Роман Насіров.

Кандидати на керівні посади відбиралися за такими критеріями як професіоналізм,

1/3

Кадрова реформа ДФС

Четвер, 25 лютого 2016, 10:48 -

лідерство та благонадійність. Ці критерії розроблені Виконавчим комітетом, який був
створений в ДФС за ініціативою МВФ, для прозорості та об’єктивності процедури
призначень в оновлену структуру служби.

Для ефективного проведення кадрової реформи наразі здійснюється вивчення
навантаження праці на кожну особу по територіальним органам. За словами директора
Департаменту кадрової політки та роботи з персоналом ДФС Олени Кропив’янської,
система навантаження, яку наразі створюють в службі, допоможе обґрунтовано та
об’єктивно визначити чисельність персоналу у кожному підрозділі.

За її словами, в ДФС також активно працюють над автоматизацією кадрових процесів.
Планується, що до кінця року кожний працівник матиме свій електронний кабінет та
цифровий підпис, що значно збереже час фахівцям служби. Наразі ця система вже
проходить етап тестування.

Для керівного складу служби сформовано основні цілі, на виконання яких вони мають
зосередити усі свої зусилля. Окрім основного завдання з наповнення бюджету, це –
виконання плану реформ та підвищення задоволеності платників рівнем якості сервісу,
який надає фіскальна служба.

У свою чергу для контролю за виконанням керівниками зазначених завдань ДФС
домовилася з міжнародними донорами, зокрема, німецьким фондом GIZ, про проведення
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дослідження рівня задоволеності платників податків роботою ДФС. «Ми розраховуємо
на отримання даних не тільки по країні в цілому, але й по кожному регіону і по напрямам.
Нам важливо отримати об’єктивну інформацію, побачити картину очима платників,
зафіксувати де ми є зараз і як це буде змінюватися», – зазначив Роман Насіров.

За його словами, проведення таких досліджень в майбутньому планується кожні півроку.
Це дасть змогу об’єктивно вимірювати прогрес і реальний ефект від впроваджених
реформ. В основу дослідження будуть покладені міжнародні стандарти, що дозволить
порівняти роботу фахівців ДФС з роботою їхніх колег в інших європейських країнах.
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