
 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Головного управління 

ДПС у Сумській області 

28.11.2022 № 389 

Видача довідки про доходи 
Найменування суб’єкта 

надання адміністративної 

послуги, місцезнаходження, 

телефон, адреса електронної 

пошти та вебсайта 

Головне управління ДПС у Сумській області 

40009, м. Суми, вул. Іллінська, 13, 68 50 25, 68 50 22, 

www.sumy.tax.qov.ua, 

sumy.official@.tax gov.ua 

Місця прийому суб’єктів 

звернень 

м. Суми, вул. Іллінська, буд. 13,  

м. Суми, площа Покровська, буд. 2,  

м. Конотоп, просп. Миру, буд. 2/1,  

м. Буринь, вул. Ринкова, буд. 7,  

м. Кролевець, вул. Європейська, буд. 11,  

м. Путивль, просп. Іоанна Путивльського, буд. 46,  

м. Охтирка, вул. Снайпера, буд. 3,  

смт. Велика Писарівка, вул. Коцюбинського, буд. 4,  

м. Тростянець, вул. Миру, 2, 

м. Лебедин, вул. Шевська, буд. 6б,  

м. Ромни, вул. Гостиннодвірська, 37б,  

смт. Недригайлів, вул. Вишнева, буд. 2,  

смт. Липова Долина, вул. Горького, буд. 42,  

м. Шостка, вул. Знаменська, буд. 2,  

м. Глухів, вул. Вознесенська, 21-А,  

м. Середино-Буда, вул. Центральна, 14,  

смт. Ямпіль, бульв. Ювілейний, буд. 8,  

м. Білопілля, вул. Старопутивльська, 39,  

смт. Краснопілля, вул. Сумська, буд. 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. 

Перерва: з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв. 

Субота та 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 (довільної форми) 

Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

Заява подається до контролюючого органу за основним місцем обліку 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 Відсутні 

http://www.sumy.tax.qov.ua/
mailto:sumy.official@.tax%20gov.ua
http://cabinet.tax.gov.ua/
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у наданні адміністративної 

послуги 

Результат надання 

адміністративної послуги 

Довідка про доходи 

Способи отримання 

результату 

Поштою або безпосередньо в контролюючому органі, до якого подано 

заяву, у разі зазначення такого способу отримання у заяві 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та 

умови надання 

адміністративної послуги 

Податковий кодекс України (п. 296.8 ст. 296) 

Довідкова інформація Інформаційну картку адміністративної послуги, 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") 

 

 
_____________________________________ 

* Відповідно до пункту 1 наказу Головного управління ДПС у Сумській області від 29.04.2022 № 53 «Про 

встановлення графіку прийому платників податків щодо надання адміністративних та інших сервісних послуг у центрах 

обслуговування платників та у місцях прийому відвідувачів на період воєнного стану» встановлено  для ЦОП, крім ЦОП 

Сумської ДПІ, та ДПІ Головного управління ДПС у Сумській області, у яких ЦОП не створено та у яких припинено простій 

у роботі, графік прийому платників податків щодо надання адміністративних та інших сервісних послуг на період воєнного 

стану: 

понеділок – п’ятниця з 09 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. 

субота, неділя – вихідний. 

Для ЦОП Сумської ДПІ Головного управління ДПС у Сумській області встановлено графік прийому платників 

податків щодо надання адміністративних та інших сервісних послуг на період воєнного стану: 

понеділок – четвер з 09 год. 00 хв. до 16 год. 30 хв. 

п’ятниця – з 09 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв 

субота, неділя – вихідний. 

 
 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

