ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«АСОЦІАЦІЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ УКРАЇНИ»
11 лютого 2016 р.
Алгоритм проведення заходу
«ДЕНЬ АСОЦІАЦІЇ» В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(зустріч керівництва АППУ з представниками місцевих бізнесових кіл)
Захід присвячений 5-річчю з
дня заснування Територіального
відділення
АППУ
в
ІваноФранківській області та передбачає
Звіт
відділення
«Досягнення,
виклики сьогодення та плани на
майбутнє
в
діяльності
Територіального відділення АППУ
в Івано-Франківській області».

Дата створення ТВ АППУ в Івано-Франківській області - 20 січня 2011р.
Мета заходу: популяризація діяльності ВГО «Асоціація платників
податків України», налагодження співробітництва Асоціації з органами
державної та представницької влади даного регіону, стимулювання розвитку
партнерства між владою та бізнесом.
Місце проведення заходу: за рекомендацією ТВ АППУ в ІваноФранківській області.
Період проведення: перша декада лютого 2016 року.
Тривалість проведення: 1 день.
Захід відбудеться одночасно в двох форматах:
1) Круглий стіл;
2) Семінар.

1. КРУГЛИЙ СТІЛ
У форматі КРУГЛОГО СТОЛУ
відбудеться
зустріч
керівництва
ВГО «Асоціація платників податків
України» з представниками органів
державної
виконавчої
влади
та
Державної фіскальної служби в ІваноФранківській області.
Тема засідання Круглого столу: «Розвиток співпраці та партнерських
відносин між владою та бізнесом задля створення сприятливого середовища
для розвитку підприємництва Прикарпаття в сучасних умовах».
Тема засідання Круглого столу можу бути змінена, але буде пов’язана із
взаємодією органів місцевої влади, бізнесу та громадськості та за своєю
актуальністю відповідатиме реальному часу проведення даного засідання.
До участі в засіданні Круглого столу запрошено:
- Начальника Головного управління ДФС у Івано-Франківській області
– Столярик Ірину Михайлівну;
- Голову обласної державної адміністрації Івано-Франківської області
– Гончарука Олега Романовича;
- Голову обласної ради Івано-Франківської області
− Сича Олександра Максимовича;
- Міського голову Івано-Франківська
– Марцінківа Руслана Романовича;
- В.о. начальника Івано-Франківської митниці ДФС
– Шийчука Сергія Васильовича.
- представників бізнес середовища, представників громадськості та
актив ТВ АППУ в Івано-Франківській області, ЗМІ тощо.
Завдання Круглого столу: визначення проблемних питань бізнесових
структур Прикарпаття, спільний пошук з керівництвом області можливих
шляхів їх вирішення, розвиток співробітництва Асоціації з органами
державної виконавчої влади всіх рівнів даного регіону, налагодження
партнерських стосунків з неурядовими громадськими організаціями тощо.
В рамках проведення «Дня Асоціації» в Івано-Франківській області
відбудеться підписання Плану спільних дій між Всеукраїнською
громадською організацією «Асоціація платників податків України» та
Головним управлянням Державної фіскальної служби України в ІваноФранківської області на 2016 рік, укладання меморандумів та договорів про
співпрацю з громадськими неурядовими організаціями, перелік яких наразі
визначається ТВ АППУ в Івано-Франківській тощо.

Місце проведення засідання Круглого столу: конференц-зал ІваноФранківської обласної адміністрації (м. Івано-Франківськ, вул. Михайла
Грушевського, 21).
2. СЕМІНАР
У форматі СЕМІНАРУ відбудеться
інформаційно-просвітницький захід для
платників податків Прикарпаття з питань
практичного застосування норм діючого
на момент проведення даного заходу
податкового законодавства.

Лекторами заходу виступлять:
- фахівці ВГО «Асоціація платників податків України»
- представники Державної фіскальної служби України.
Тема семінару: «Податкова

реформа – 2016.
Основні нюанси, переваги та недоліки»

11 лютого 2016 року, м.Івано-Франківськ
10:30 – 11:00 Реєстрація учасників
Тривалість
виступу

Тема доповіді

Відкриття. Вступне
11:00 – 11:05 слово

11:05 – 11:10

Привітання учасників
семінару

11:10 – 11:50

Новації законодавства з
податку на прибуток

Доповідач
Олена Валентинівна Решетило
– Директор Виконавчої дирекції
Територіального
відділення
ВГО
«Асоціація
платників
податків України» в ІваноФранківській області
Ганна
Павлівна
Білоцерківська
–
Радник
Президента ВГО «Асоціація
платників податків України»
Світлана Віталіївна Тимощук
– начальник відділу розгляду
звернень Управління методології
податку
на
прибуток
підприємств
Департаменту
методологічної роботи з питань
оподаткування
Державної

фіскальної служби України
Податок на додану
11:50 – 12:30 вартість з урахуванням
внесених змін

Ганна Павлівна
Білоцерківська – Радник
Президента ВГО «Асоціація
платників податків України»

12:30 – 13:00 Кава - брейк
Ірина В’ячеславівна Білотіл –
Керівник
відділу
розробки
перспективних
напрямків
діяльності АППУ
Петро Любомирович Кулик –
начальник
управління
Єдиний соціальний
оподаткування фізичних осіб
13:30 – 14:00
внесок у 2016 році
Державної фіскальної служби в
Івано-Франківській області
Ганна
Павлівна
Акцизний податок: нові
Білоцерківська
–
Радник
14:00 – 14:30 ставки та зміни в сплаті
Президента ВГО «Асоціація
податку з пального
платників податків України»
14:30 – 15:00
Відповіді на запитання учасників семінару
Податок на доходи
13:00 – 13:30 фізичних осіб: новації
2016 року

Учасники заходу отримають презентаційні роздаткові матеріалі про
діяльність Асоціації, методичні посібники рекомендації щодо практичного
застосування діючих на момент його проведення норм Податкового кодексу.
Місце проведення семінару: конференц-зал
(вул. Незалежності, 40, м. Івано-Франківськ).

Готелю

"Надія"

В рамках проведення «Дня Асоціації» в
Івано-Франківській
області
відбудеться
опитування громадськості, зокрема шляхом
проведення анкетування платників податків
Прикарпаття, стосовно їх позиції до
актуальних на момент проведення заходу
проблемних питань оподаткування.
Захід сприятиме налагодженню тісних комунікативних зв’язків між
Асоціацією та владою Івано-Франківської області, між Асоціацією та її
активними та новими потенційними членами даного регіону.
Результати заходу будуть висвітлені в ЗМІ та доступні широкому загалу.

