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Звіт про виконання Плану роботи Донецької митниці ДФС на І півріччя 2019 року

№
з/п
Зміст заходу
Відповідальні виконавці

Термін виконання
Інформація про виконання
Розділ 1. Організація роботи щодо забезпечення виконання встановлених завдань із надходження платежів до бюджету, здійснення контролю за повнотою нарахування митних платежів
1.1 
Проведення прогнозно-аналітичної роботи з метою визначення очікуваних надходжень митних платежів до держбюджету в цілому по митниці та у розрізі митних постів. Підготовка проектів наказів та доведення індикативних показників доходів митних платежів до Державного бюджету України у розрізі митних постів
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання
Протягом півріччя
З метою виконання завдань, доведених наказами ДФС від 21.01.2019 № 42 «Про індикативні показники доходів на І квартал 2019 року», від 15.04.2019 № 296 «Про уточнення індикативних показників доходів на І квартал 2019 року», від 17.04.2019 № 305 «Про індикативні показники доходів на ІІ квартал 2019 року», від 06.06.2019 № 454 «Про внесення змін до наказів ДФС від 21.01.2019 № 42 та від 17.04.2019 № 305» у відповідності з  Орієнтовним порядком підготовки проекту наказу про індикативні показники доходів митницею ДФС, затвердженим  наказом ДФС від 27.04.2017 № 305 «Про організацію діяльності ДФС із визначення індикативних показників та забезпечення надходжень платежів» (далі – Наказ № 305), Порядком підготовки проекту наказу про індикативні показники доходів Донецькою митницею ДФС, затвердженим наказом Донецької митниці ДФС від 24.05.2017 № 121 «Про затвердження Порядків», підготовлені та доведені митним постам індикативні показники доходів митних платежів до Державного бюджету України: 
від 28.01.2019 № 17 «Про індикативні показники доходів для Донецької митниці ДФС на І квартал 2019 року»;
від 05.02.2019 № 27 «Про внесення змін до наказу Донецької митниці ДФС від 28.01.2019 № 17»;
від 05.03.2019 № 59 «Про внесення змін до наказу Донецької митниці ДФС від 28.01.2019 № 17»; 
від 03.04.2019 № 77 «Про внесення змін до наказу Донецької митниці ДФС від 28.01.2019 № 17»; 
від 17.04.2019 № 92 «Про внесення змін до наказу Донецької митниці ДФС від 28.01.2019 № 17»; 
від 22.04.2019 № 95 «Про індикативні показники доходів для Донецької митниці ДФС на I квартал 2019 року»;
від 03.05.2019 № 103 «Про внесення змін до наказу Донецької митниці ДФС від 22.04.2019 № 95»;
від 04.06.2019 № 118 «Про внесення змін до наказу Донецької митниці ДФС від 22.04.2019 № 95»;
від 03.07.2019 № 138 «Про внесення змін до наказу Донецької митниці ДФС від 22.04.2019 № 95».
У відповідності з Регламентом взаємодії структурних підрозділів Донецької митниці ДФС при підготовці проекту наказу про індикативні показники доходів, оцінці виконання індикативних показників доходів та визначенні очікуваних надходжень платежів до державного бюджету, затвердженим вищевказаним наказом Донецької митниці ДФС                         від 24.05.2017 № 121, митними постами Донецької митниці ДФС  у визначені строки (щотижнево, щомісячно, за фактом) та згідно зі встановленими формами до управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання надавалась для опрацювання та подальшого узагальнення та врахування необхідна інформація стосовно очікуваних надходжень у розрізі платників податків, видів митних платежів, залишків на складах. 
За результатами аналізу інформації, отриманої від митних постів, у строки, встановлені підпунктом 4.7.4 Порядку визначення очікуваних надходжень митницею ДФС, затвердженого Наказом № 305, до Департаментів моніторингу доходів та обліково-звітних систем та адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання (до Департаменту адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання також за окремими запитами) надавались розрахунки очікуваних надходжень митних платежів до Державного бюджету України у звітному періоді
1.2 
Координація роботи митних постів в частині підвищення якості щоденного прогнозування надходжень митних платежів у взаємодії з бюджетоформуючими суб’єктами ЗЕД
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання,
митні пости
Протягом півріччя
З метою належної підготовки щоденної (крім святкових та вихідних днів) інформації до ДФС (форма 4 до Департаменту адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання згідно з листами ДФС                       від 18.11.2014 № 10920/7/99-99-25-01-02-17, від 12.07.2018 № 21226/7/99-99-19-01-02-17; форма 10 згідно з Порядком визначення очікуваних показників надходжень митницею ДФС, затвердженим наказом ДФС         від 27.04.17 № 305 «Про організацію діяльності Державної фіскальної служби України із визначення індикативних показників та забезпечення надходжень платежів» до Департаменту моніторингу доходів та обліково-звітних систем, Департаменту адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання) про прогнозні надходження митних платежів за звітний день здійснювався щоденний аналіз та узагальнення інформації про прогнозні надходження митних платежів, яка направлялась митними постами до 16 год. 30 хв. дня, що передує звітному за встановленою формою. Протягом робочого дня здійснювався постійний онлайн-моніторинг митних оформлень та результатів роботи митних постів із виконання щоденних прогнозних надходжень митних платежів, аналіз факторів та обставин, що впливають на виконання прогнозних показників. Відповідна інформація надавалась  керівництву митниці
1.3 
Проведення щоденного моніторингу надходжень митних платежів до Державного бюджету України та аналізу стану забезпечення індикативних показників доходів митних платежів, у тому числі у розрізі митних постів. Формування щоденних аналітичних матеріалів керівництву митниці
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання,
митні пости
Протягом півріччя
Проводився щоденний моніторинг надходжень митних платежів до держбюджету, аналіз стану забезпечення виконання індикативних показників надходжень митних платежів до загального та спеціального фондів держбюджету та підготовка відповідної інформації керівництву митниці. До щоденного моніторингу включалась інформація стосовно надходжень митних платежів за звітний період, виконання індикативних показників в розрізі загального та спеціального фондів, середньоденних надходжень в порівнянні з попередніми звітними періодами, зміни в обсягах  оподаткованого імпорту, очікуваних надходжень митних платежів та очікуваного виконання доведених індикативних показників.
З метою визначення показників очікуваних надходжень митних платежів до держбюджету в рамках моніторингу надходжень платежів до держбюджету та стану виконання індикативних показників опрацьовувалась та узагальнювалась інформація, отримана від митних постів,  стосовно очікуваних платежів у розрізі видів податків, платників, товарів та транспортних засобів доставки вантажів. Також, окрема увага приділялась причинам, за якими змінювались суми очікуваних надходжень та строки митних оформлень (розміщення вантажу на склад у зв’язку з проведенням сертифікації, відсутністю коштів для сплати податків тощо). Щотижнево узагальнювалась та опрацьовувалась інформація про товари, які зберігаються на СТЗ та у режимі митного складу для визначення резервів сплати митних платежів до держбюджету.
За звітний період індикативний показник надходжень платежів до загального та спеціального фондів держбюджету, затверджений для Донецької митниці ДФС складає – 3 377,6 млн гривень. Фактично до держбюджету перераховано 3 242,8 млн грн, що становить 96,0% від індикативного показника ДФС. Недовиконання індикативного показника становить 134,8 млн грн, або 4,0%. 
Надходження до держбюджету протягом звітного періоду в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року (3 743,8 млн грн) зменшилися на 13,4% або на 501,0 млн гривень. 
Середньомісячний показник перерахованих Донецькою митницею ДФС у держбюджет митних платежів становить 540,5 млн грн (за відповідний період минулого 2018 року – 624,0 млн гривень)
1.4
Проведення щоденного моніторингу платників податків, які здійснюють митні оформлення в Донецькій митниці ДФС, причин зміни їх кількості. Надання керівництву митниці інформації стосовно результатів моніторингу платників податків, які перебувають на обліку в Донецькій митниці ДФС, мають виробничі потужності на території Донецької області, але митні оформлення здійснюють в інших митницях, для подальшого з’ясування можливостей повернення таких митних оформлень в Донецьку митницю ДФС
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання
Протягом півріччя
Постійно здійснювався моніторинг платників податків до бюджету:
які входять до переліку бюджетоформуючих підприємств Донецької митниці ДФС за звітний період, місяць та наростаючим підсумком з початку року. Так, 87,0%, або 2 821,7 млн грн надходжень митних платежів, забезпечених Донецькою митницею ДФС у І півріччі 2019 року, складають надходження митних платежів від митних оформлень товарів таких підприємств регіону як: ПрАТ «ММК ім. Ілліча», ПрАТ «МК «Азовсталь», ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод», ТОВ «Краматорський феросплавний завод», ТОВ «Метінвест інжиніринг», ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод»,                 ПрАТ «ШУ «Покровське», ТОВ «Фурлендер Віндтехнолоджі», ТОВ «Вертикаль Київ», ТОВ «Енергоміст»;
які перебувають на обліку в Донецькій митниці ДФС, мають виробничі потужності на території Донецької області, але здійснюють митні оформлення в інших митницях, де перерахували митних платежів на суму 3 460,1 млн гривень. З метою забезпечення виконання доведених індикативних показників та пошуку можливих резервів збільшення надходжень митних платежів Донецька митниця ДФС постійно співпрацює з Донецькою обласною державною адміністрацією в напрямку повернення в регіон митних оформлень імпорту підприємств, виробничі потужності яких розташовані в Донецькому регіоні.
Протягом звітного періоду направлено листи 36-ти підприємствам регіону, які здійснюють митні оформлення на території інших областей, в яких платників податків поінформовано про наявні на митних постах Донецької митниці ДФС об’єкти митної інфраструктури (місця прибуття, склади тимчасового зберігання, митні склади); зручне розташування митних постів на невеликої відстані від шляхів міждержавного та державного значення, зручні під’їзні шляхи; наявність досвідченого особового складу; можливість швидкого та кваліфікованого вирішення будь-яких питань, що виникають під час митного оформлення товарів та транспортних засобів.
За результатами спільної роботи з Донецькою обласною державною адміністрацією, а також робочих зустрічей, проведених керівниками митних постів з представниками суб’єктів ЗЕД з метою визначення умов, необхідних для здійснення митного оформлення імпортно-експортних операцій таких суб’єктів саме в Донецькій митниці ДФС, вже отримано згоду на здійснення митного оформлення від таких підприємств як        ТОВ «Електросталь-Курахове», ТОВ «Кальдеріс Україна», ПрАТ «ШУ «Покровське», ТОВ «Шахтобудівельна компанія». 
Найбільш суттєві позитивні зміни вже відбулись по ПрАТ «ШУ «Покровське» – збільшення сплати митних платежів порівняно з І півріччям 2018 року на 80,4 млн гривень. Раніше імпорт частин шахтного обладнання підприємство здійснювало в Дніпропетровській митниці ДФС
1.5
Ведення обліку митних платежів та інших платежів, які сплачуються платниками податків під час митного оформлення товарів
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання
Протягом півріччя
Облік митних платежів та інших платежів, які сплачуються платниками податків під час митного оформлення товарів здійснюється щоденно із застосуванням ПІК «Інспектор АСМО», ПТК «Клієнт-Банк» та облікових форм (в електронному та паперовому вигляді). За результатами проведеної роботи формувалась узагальнена інформація стосовно сум нарахованих та належних до перерахування митних платежів з Єдиного казначейського рахунку та нарахованих та належних до перерахування митних платежів з депозитного рахунку 3734, відкритого на ім’я Донецької митниці ДФС, для обліку коштів, внесених громадянами як попереднє грошове забезпечення сплати майбутніх митних платежів; зазначена інформація передавалась до відповідного підрозділу митниці, яким здійснювались перерахування митних платежів з депозитного рахунку 3734. 
Забезпечено здійснення постійного контролю за відповідністю сум митних платежів в АСМО «Інспектор», що підлягають перерахуванню з єдиного казначейського рахунку та з депозитного рахунку 3734, відкритого на ім’я Донецької митниці ДФС, відомостям, заявленим у митних деклараціях.
Для забезпечення контролю за списанням митних платежів в АСМО «Інспектор», унеможливлення модифікації в АСМО «Інспектор» документів списання, за якими кошти були перераховані до державного бюджету, керівникам митних постів митниці направлено лист                           від 26.06.2019 № 4384/7/0570-19-01.
З метою забезпечення повноти  перерахувань митних та інших платежів, які сплачувались платниками податків під час митного оформлення товарів, проводилось щомісячне звірення надходжень до державного бюджету між Донецькою митницею ДФС та ГУ ДКСУ у Донецькій області. 
За результатами ведення обліку митних та інших платежів до ДФС направлялася інформація:
про нарахування коштів (щоденна, форма № 3), прогнозні надходження митних платежів (щоденна, форма № 4), митні платежі, нараховані у розрізі способів розрахунку (щомісячна, форма № 5), суми умовно нарахованих митних платежів, щомісячна (щомісячна, форма № 6), запроваджена з 01.12.2014 року листом ДФС від 18.11.2014 № 10920/7/99-99-25-01-02-17; 
про щоденні нарахування коштів митницями та прогноз надходження митних платежів (щоденно додаток 10), щодо прогнозу надходжень митних платежів до Державного бюджету України (надається у визначені терміни, додаток 3, 6), запроваджена Наказом № 305. 
Готувались реєстри, згідно яких кошти, які перебувають на відповідному рахунку митниці більше 1095 днів з дня їх внесення, перераховувались до держбюджету. Всього до держбюджету перераховано залишки 115 платників податків на загальну суму 262,5 тис. гривень
1.6
Аналіз структури пільг щодо митних платежів та втрат внаслідок надання таких пільг
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання
Протягом півріччя
Здійснювався аналіз структури пільг щодо митних платежів та втрат внаслідок надання таких пільг. Результати такого аналізу подавалися керівництву митниці у вигляді аналітичних довідок за звітний період та направлялися до ДФС згідно зі встановленими звітними формами (щомісячно, щоквартально). 
Суми умовних нарахувань при митному оформленні товарів склали             451,8 млн грн, розподілені в такий спосіб:
операції із ввезення товарів за кодами УКТ ЗЕД 8502310000 («вітроенергетичні установки для вітрової електростанції»), 8541409000, 8504408800 та електромобілі – 317,1 млн грн;
товари в рамках угод із країнами ЄАВТ i Європейським Союзом –                  77,8 млн грн;
металобрухт i макулатура для утилізації – 54,4 млн грн;
зворотне ввезення – 1,3 млн грн;
товари в рамках угод про вільну торгівлю із країнами СНД – 1,1 млн грн;
товари, як внесок інвестицій іноземного інвестора – 0,1 млн гривень
1.7
Підготовка висновків про повернення платникам податків авансових платежів (передоплати) і помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів з держбюджету
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання

Протягом півріччя
Підготовлено 36 висновків про повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів на загальну суму 10 631,1 тис. грн та 123 висновків про повернення платникам податків коштів передоплати на загальну суму 6 377,3 тис. грн Звітна інформація щодо отриманих заяв платників про повернення з державного бюджету сум митних платежів, помилково та/або надмірно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами, та сум фактично повернутих митних платежів щомісяця надавалася до ДФС, запроваджена з 01.01.2017 року листом ДФС від 15.02.2017 № 3775/7/99-99-19-01-01-17
1.8
Застосування штрафних (фінансових) санкцій за порушення вимог податкового законодавства та законодавства з питань державної митної справи
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання
Протягом півріччя
Було виставлено платникам податків – юридичним особам 1 податкове повідомлення (ДП "Артемсіль") для сплати адміністративних штрафів. Податкове повідомлення сплачене своєчасно, до держбюджету перераховано 1 020,00 гривень
1.9
Вжиття заходів щодо виконання митницею дохідної частини державного бюджету України за рахунок контролю правильності визначення суб’єктом ЗЕД митної вартості та країни походження товарів
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання,
митні пости
Протягом півріччя
Здійснювались заходи щодо виконання митницею дохідної частини державного бюджету України за рахунок контролю правильності визначення суб’єктом ЗЕД митної вартості та країни походження товарів.
В напрямку контролю за правильністю визначення митної вартості товарів заходи з перевірки здійснювались шляхом моніторингу електронних копій митних декларацій, у відповідності до Розпорядження начальника митниці від 24.01.2019 №5/1-р «Про вжиття заходів з посилення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів». У зв’язку з тим, що основними бюджетоформуючими підприємствами Донецької області імпортуються сировинні товари (вугілля, феросплави, кольорові метали та інші), Донецькою митницею ДФС здійснювався постійний моніторинг митних оформлень зазначених вище товарів. Так, під час моніторингу приділялась особлива увага відповідності рівня заявленої митної вартості сировинних товарів світовим цінам шляхом співставлення з відомостями, що містяться у висновках спеціалізованих експертних організацій про вартість товарів та спеціалізованих інформаційно-аналітичних виданнях. Перевірялась відповідність рівня заявленої митної вартості з цінами, що склалися на світових товарних біржах. 
За результатами контролю правильності визначення митної вартості товарів додаткові митні платежі склали 68 874,22 тис. грн., що у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року (34 млн. 372,61 тис. грн.)  більше на 50%.
В напрямку контролю за визначенням країни походження товарів у відповідності до Розпорядження начальника митниці від 24.01.2019            № 7/1-р «Про вжиття заходів з посилення контролю за правильністю визначення країни походження товарів» здійснювався моніторинг електронної бази митних декларацій в частині: 
застосування антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних заходів, прийнятих відповідно до законів України;
дотримання положень угод про вільну торгівлю;
митного оформлення товарів, країна походження яких задекларована як невідома.
За результатами контролю у напрямку правильності визначення країни походження товарів додаткові митні платежі склали 3 080,7 тис. грн, що на 1 247,4 тис. грн, або на 68% більше, ніж за аналогічний період 2018 року (1 833,3 тис. гривень)
1.10
Контроль правильності визначення суб'єктом ЗЕД митної вартості з метою виявлення і недопущення фактів ухилення від оподаткування у повному обсязі при митному оформленні товарів, у тому числі підготовка та направлення у встановленому порядку до ДФС проектів для направлення до уповноважених органів зарубіжних країн запитів для перевірки автентичності документів, поданих для підтвердження заявленої митної вартості при митному оформленні товарів
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання, 
митні пости
Протягом півріччя
На постійній основі проводилась робота з перевірки поданих органу доходів і зборів документів для підтвердження заявленої митної вартості товарів, що імпортуються, заходи, направлені на взаємодію з митними адміністраціями іноземних держав щодо отримання інформації, яка спростовує чи підтверджує відомості, зазначені у поданих до митного оформлення документах. 
До Департаменту адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання направлено 14 проектів запитів у напрямку перевірки поданих до митного оформлення у митному режимі «імпорт» документів з метою підтвердження їх автентичності до уповноважених органах зарубіжних держав. За результатами розгляду звернень: у 3 випадках відмовлено у направленні запитів до уповноважених органів; у 3 випадках отримано підтверджуючі відповіді від уповноважених органів; у 3 випадках спростовано відомості щодо митних операцій уповноваженими органами. По результатах здійснення щоденного контролю правильності визначення суб’єктом ЗЕД митної вартості прийнято 435 Рішень про коригування митної вартості товарів, додаткові митні платежі склали 48 380, 96 тис. гривень
1.11
Забезпечення контролю достовірності декларування товарів шляхом онлайн-моніторингу та аналізу митних оформлень в частині повноти оподаткування митними платежами та відповідності тенденцій митної вартості товарів, які імпортуються в Україну, кон’юнктурі світових ринків
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання,
митні пости
Протягом півріччя
За результатами проведення щоденного моніторингу митих оформлень митної вартості товарів, особлива увага приділялась  аналізу, виявленню та оцінці ризиків товарів, які є об’єктом світових ринків  та біржової торгівлі. За результатами аналізу митних оформлень таких товарів, додаткові митні платежі у напрямку контролю за визначенням митної вартості товарів склали 61 484,575 тис. гривень
1.12
Вжиття заходів, направлених на посилення контролю за базою оподаткування транспортних засобів та їх частин, що ввозяться на митну територію України громадянами 
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання, 
митний пост «Маріуполь спеціалізований»
Протягом півріччя
Здійснювався щоденний моніторинг митих оформлень транспортних засобів та їх частин з метою повноти оподаткування митними платежами. Контроль правильності визначення митної вартості транспортних засобів  здійснювався у порядку, встановленому розділом ХІІ МКУ. Загальна кількість перевірених транспортних засобів складає 632 випадки. По 472 випадках (75%) – застосовано резервний метод митної вартості. По 106 випадках (25%)- застосовано основний метод визначення митної вартості. За результатами аналізу митних оформлень таких товарів, додаткові митні платежі у напрямку контролю за визначенням митної вартості товарів склали 6 465,32 тис. гривень
1.13
Підготовка та направлення у встановленому порядку до ДФС запитів щодо проведення перевірки сертифікатів про походження товару та декларацій-інвойс 
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання
Протягом півріччя
Направлено 23 запита до ДФС щодо проведення перевірки: 
9 сертифікатів про походження товару форми EUR.1 (далі – Сертифікат), виданих митними органами Німеччини, Італії, Франції, Польщі та Словакії;
55 декларацій походження, складених уповноваженими експортерами Італії, Австрії, Німеччини, Чехії, Іспанії, Угорщини та Нідерландів; 
10 сертифікатів про походження форми СТ-1, виданих уповноваженими органами Республіки Білорусь.
За звітний період отримано:
4 відповіді від митних органів країн-експортерів (Норвегія, Італія) щодо підтвердження достовірності 1 Сертифіката, 3 декларацій інвойс, направлених митницею на перевірку у 2018 році;
1 відповідь від митного органу країни-експортера (Італії) щодо 1 декларації інвойс, згідно з якою підтверджено преференційне походження товару «кільце ущільнювальне Split та кільце ущільнювальне Carco» та не підтверджено преференційне походження товару «стрічка клейка», що надійшов на адресу АТ «Зевс Кераміка» (запит направлений митницею до ДФС у 2018 році; митні платежі у сумі 1,8 тис. грн самостійно сплачені підприємством у повному обсязі у січні 2019 року);
1 відповідь від митного органу країни-експортера (Італії) щодо 1 Сертифікату, згідно з якою не підтверджено преференційне походження товару «фільтр з імпульсною очисткою», що надійшов на адресу ТОВ «Метінвест Інжиніринг» та визнаний комплектним об’єктом (запит направлений митницею до ДФС у 2018 році в рамках відновлення режиму вільної торгівлі; митні платежі сплачені у повному обсязі під час митного оформлення зазначеного товару без застосування преференційного режиму; на підставі отриманої відповіді підприємству відмовлено у відновленні режиму вільної торгівлі);
1 лист від ДФС з повідомленням про ненадходження відповіді від уповноваженого органу Великобританії щодо перевірки 9 Сертифікатів (запит надісланий у 2016 році). Матеріали передані до ГУ ДФС у Донецькій області

1.14
Направлення до уповноважених органів зарубіжних країн запитів з перевірки достовірності сертифікатів про походження товарів, що подані до митного оформлення, у тому числі сертифікатів про походження товарів, що класифікуються за кодами 2701190000 та 2701110000 згідно з УКТ ЗЕД
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання
Протягом півріччя
За результатами перевірки достовірності сертифікатів про походження товарів, що подані до митного оформлення на умовах вільної торгівлі, а також перевірки виконання критеріїв походження товарів відповідно до вимог міжнародних договорів направлено:
до уповноважених органів Республіки Молдова, Республіки Грузія, Республіки Казахстан, Туркменістану та Узбекистану – 7 запитів щодо перевірки 22 сертифікатів про походження товару форми СТ-1;
до ТПП Російської Федерації - 9 запитів щодо перевірки 90 сертифікатів форми ORIGINAL (вугілля).
За звітний період отримано:
2 відповіді від уповноваженого органу Республіки Казахстан про підтвердження факту видачі 4 сертифікатів про походження товарів форми СТ-1;
2 відповіді від уповноважених органів Республіки Молдова про підтвердження факту видачі 4 сертифікатів про походження товарів форми СТ-1;
11 відповідей від ТПП Російської Федерації про підтвердження факту видачи 37 сертифікатів форми ORIGINAL (вугілля)

1.15
Проведення верифікації (перевірки достовірності) документів про походження товарів з України за дорученням ДФС
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання
Протягом півріччя
Зза дорученням ДФС проведено верифікацію (перевірку достовірності) 1 декларації походження товару з України. За результатами верифікації підтверджено достовірність походження товару «скло листове прокатне» (товарна позиція 7007 згідно з УКТ ЗЕД), який експортований ТОВ «Гласкомерц» (номер авторизації UA700/2017/0205)до Республіки Польща
1.16
Здійснення видачі сертифікатів про походження у випадках, установлених міжнародними договорами
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання, 
митні пости
Протягом півріччя
Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії i їхніми державами-членами (далі – Угода), митницею видано 1306 Сертифікатів. 
Найбільша кількість Сертифікатів видана на товари, які експортовані до наступних країн ЄС: Польща, Румунія, Німеччина, Італія, Словенія, Болгарія.
У розрізі товарів найбільша кількість Сертифікатів видана на наступні товари: 
«свинець», «сплав свинцю» (експортер – ТОВ «Спеціалізоване підприємство «Свинець») – 19,6 % від загальної кількості виданих Сертифікатів; 
«частини прокатного стану» (експортер – ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод») – 13,6 % від загальної кількості виданих Сертифікатів;
«аргон рідкий» (експортер – ТОВ «ЮМГ РТ ГАЗ») – 10,7 % від загальної кількості виданих Сертифікатів;
 «високовуглецевий феромарганець (FeMn 78)» (експортер – ТОВ «Краматорський феросплавний завод») – 10,5 % від загальної кількості виданих Сертифікатів;
«мед бджолиний» (експортер – ТОВ «Український мед») – 8,7 % від загальної кількості виданих Сертифікатів
1.17
Надання статусу уповноваженого (схваленого) експортера підприємству-експортеру у випадках, установлених міжнародними договорами
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання
Протягом півріччя
В рамках Угоди перелік преференційних товарів, які експортуються уповноваженим (схваленим) експортером ТОВ "НВО "ІНКОР і Ко" (номер авторизації UA700/2017/0149), доповнено товаром «трикрезол технічний коксохімічного виробництва марки А», який класифікується за кодом 2707998000 згідно з УКТ ЗЕД
1.18
Забезпечення належного контролю за правильністю визначення країни походження товарів, що переміщуються через митний кордон України, шляхом проведення щоденного онлайн моніторингу митних оформлень товарів з метою перевірки документів, що подаються для підтвердження походження
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання
Протягом півріччя
Відповідно до розпорядження митниці від 24.01.2019 № 7/1-р «Про вжиття заходів з посилення контролю за правильністю визначення країни походження товарів» здійснювався щоденний онлайн моніторинг митних оформлень в напрямку контролю правильності визначення країни походження товарів. 
За результатом моніторингу протягом звітного періоду надано 51 картку відмови у митному оформленні. Додаткові митні платежі в напрямку контролю за правильністю визначення країни походження склали 2 562,6 тис. гривень
1.19
Контроль за повнотою нарахування та сплати особливих видів мита, встановлених на підставі рішень Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання, митні пости
Протягом півріччя
Контроль за додержанням законодавства з питань нарахування та сплати особливих видів мита (спеціального, антидемпінгового, компенсаційного), встановлених на підставі рішень Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, під час митного оформлення здійснювався шляхом щоденного онлайн моніторингу відповідно до розпорядження митниці від 24.01.2019 № 7/1-р «Про вжиття заходів з посилення контролю за правильністю визначення країни походження товарів».
Оформлено 9 митних декларацій із застосуванням антидемпінгових заходів, встановлених на підставі рішень Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі. Сума сплаченого антидемпінгового мита склала        2 106,9 тис. гривень
1.20
Здійснення контролю правильності класифікації згідно з УКТ ЗЕД задекларованих або оформлених товарів 
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання
Протягом півріччя
З метою здійснення ефективного контролю за правильністю класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД та  взаємодії посадових осіб митних постів з посадовими особами спеціалізованого підрозділу митниці з питань класифікації товарів на митниці діє розпорядження від 24.01.2019 № 6/1-р «Про вжиття заходів з посилення контролю за класифікацією товарів згідно з УКТ ЗЕД», яким: визначено перелік товарних угруповань, за якими посилено контроль класифікації згідно з УКТ ЗЕД; введено механізм відпрацювання ризиків по таким товарах; введено механізм реалізації взаємодії між ПМО та ВКТ.
Протягом звітного періоду прийнято 92 рішень про визначення коду товарів, якими класифіковано 212 товарів, 49 з яких зі збільшенням рівня оподаткування ввізним митом. Сума додаткових нарахувань митних платежів в напрямку контролю правильності класифікації товарів склала 6848,6 тис. гривень
1.21
Прийняття рішень про визначення коду товару у складних випадках класифікації товарів
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання
Протягом півріччя
 Проводився щоденний моніторинг правильності класифікації товарів, поданих до митного оформлення із застосуванням МД, з використанням АСМО «Інспектор». 
За результатами он-лайн моніторингу прийнято 92 рішення про визначення коду товару, у тому числі 24 – за ініціативою управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання, 42 – через спрацювання профілю ризику, 7 – у складних випадках класифікації товарів, за ініціативою митного поста – 19.
Додаткові надходження за рахунок винесених митницею рішень про визначення коду товару склали 1561,72 тис. гривень
1.22
Прийняття попередніх рішень про класифікацію товарів згідно з УКТ ЗЕД, у тому числі щодо комплектних об’єктів
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання, 
митні пости
Протягом півріччя
Митницею розглянуто 15 звернень суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та прийнято 12 попередніх рішень про класифікацію в УКТ ЗЕД комплектних об’єктів,   в тому числі такі як:
товар «Підшипники MORGOIL 52-76 KLXRT-HD-CB-S для чорнової кліті R2» ТОВ «МЕТІНВЕСТ- ШІППІНГ»;
товар «Вітроенергетичні установки для вітрової електростанції» ТОВ «ОРЛІВСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРО-СТАНЦІЯ»;
товар «Фільтр з імпульсною очисткою в зборі в зоні охолодження для агломашин 10/11/12» ТОВ "БРОКЕРСЬКЕ АГЕНТСТВО «КАЯНІС»;
товар «Фільтр з імпульсною очисткою в зборі в зоні спікання для агломашин 10/11/12» ТОВ "БРОКЕРСЬКЕ АГЕНТСТВО «КАЯНІС».
Додаткові надходження за рахунок класифікації комплектних об’єктів  склали 3201,18 тис. гривень
1.23
Впровадження експертних висновків під час контролю правильності класифікації задекларованих товарів 
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання,
митні пости
Протягом півріччя
Здійснювалось залучення експертних підрозділів ДПМЕ та проведення досліджень товарів зі складним хімічним складом під час митного оформлення у 24 випадках. За результатами митних експертиз прийнято 2 рішення про визначення коду товару, а саме: товар «Клей цифровий» АТ «ЗЕВС КЕРАМІКА»;  (економічний ефект склав 26,70 тисяч гривень), «Продукт Novokol GG» ТОВ «ДРУЖКІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД», (економічний ефект відсутній). По всім іншим запитам класифікації товарів коди товару були підтверджені. Усі висновки про дослідження товарів впроваджено під час митного оформлення
1.24
Наповнення регіональних профілів ризику автоматизованої системи аналізу та управління ризиками
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання,
митні пости
Протягом півріччя
Запроваджено 5 доповнень до профілю ризику «Заходи оперативного реагування (на регіональному рівні)».
Оновлення доповнень до регіонального профілю ризиків «Контроль класифікації товарів (на регіональному рівні)» здійснювалось наказами Донецької митниці ДФС від 30.01.2019 № 23, від 23.04.2019 № 98. «Про наповнення регіонального профілю ризику «Контроль класифікації товарів групи прикриття».
З метою вжиття заходів контролю щодо здійснення перевірки правильності надання преференційного режиму оподаткування товарів на умовах угод про вільну торгівлю введені в дію наступні доповнення до профілю ризику «Заходи оперативного реагування (на регіональному рівні): 
«Надання преференцій товарам з ЄС. Контроль країни походження»; 
«Перевірка правомірності застосування режиму вільної торгівлі в рамках Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом» з повідомленням про перелік підприємств-експортерів, які, за інформацією Департаменту адміністрування митних платежів ДФС, не мають статусу затвердженого експортера;
«Надання преференцій товарам з держав ЄАВТ. Контроль країни походження» з повідомленням про перелік підприємств-експортерів, які, за інформацією Департаменту адміністрування митних платежів ДФС, не мають статусу затвердженого експортера.
Зазначені доповнення до профілю ризику «Заходи оперативного реагування (на регіональному рівні) діяли до запровадження з 28.05.2019 профілю ризику № В/01/2019/00216-01 «Контроль правомірності застосування преференцій», введеного в дію наказом ДФС від 06.05.2019 № 349 «Про введення у дію профілів ризику, змін до профілів ризику та припинення дії деяких профілів ризику». Випадки спрацювання зазначеного профілю ризику відсутні
Розділ 2. Організація роботи щодо здійснення митного контролю та митного оформлення товарів

2.1
Здійснення моніторингу виконання посадовими особами митних постів (підрозділів митного оформлення) митних формальностей, сформованих за результатами застосування системи управління ризиками, з метою оцінки повноти їх виконання
Відділ з управління ризиками
Протягом півріччя
Забезпечувався постійний моніторинг виконання посадовими особами митних постів митних формальностей, сформованих за результатами застосування системи управління ризиками, з метою оцінки повноти їх виконання. Про результати виконання вище вказаних заходів доповідалось на апаратних нарадах керівного складу митниці (протоколи нарад за            І півріччя 2019 року). На виконання п. 19 Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку системи управління ризиками у сфері митного контролю на період до 2022 року, затвердженого наказом ДФС від 28.02.2018 № 110, проводився аналіз стану виконання митної формальності за кодом 911-1 «Забезпечення ідентифікації товарів та/або транспортних засобів шляхом здійснення цифрової фотозйомки». Інформація доводилась до керівництва митниці (доповідні записки від 02.04.2019 № 24/ДЗ/05-70-24, від 14.06.2019 № 36/ДЗ/05-70-24). 
Проведено перевірку належного виконання посадовими особами митних постів абзацу 4 частини 3 статті 363 МКУ. Інформація про результати перевірки доведена до керівництва митниці (доповідна записка                        від 15.03.2019 № 20/ДЗ/05-70-24)
2.2
Наповнення регіонального профілю ризику «Заходи оперативного реагування (на регіональному рівні)»
Відділ з управління ризиками
Протягом півріччя
На підставі власних аналітичних напрацювань введено в дію 5 нових доповнень до профілю ризику «Заходи оперативного реагування (на регіональному рівні)»:
	№ Е/01/2015/190.700-021 (доповідна записка від 11.01.2019                    № 2/ДЗ/05-70-24); 
	№ Е/01/2015/190.700-022 (доповідна записка від 11.01.2019                             № 1/ДЗ/05-70-24);
	№ Е/01/2015/190.700-023 (доповідна записка від 14.02.2019                          № 12/ДЗ/05-70-24);
	№ Е/01/2015/190.700-024 (доповідна записка від 23.04.2019                        № 30/ДЗ/05-70-24);
	№ Е/01/2015/190.700-025 (доповідна записка від 23.04.2019                           № 31/ДЗ/05-70-24)

2.3
Збір, систематизація та аналіз інформації про стан і результати застосування системи управління ризиками під час митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення
Відділ з управління ризиками
Протягом півріччя
Здійснювався збір, систематизація та аналіз інформації про стан і результати застосування системи управління ризиками під час митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення. Постійно проводився аналіз цієї інформації з метою визначення рівня досягнення цільових значень Ключових показників ефективності застосування системи управління ризиками.
Інформація про стан виконання митницею формальностей за результатами застосування АСУР щомісячно (звіт форми СУР-1) та щоквартально (звіт форми СУР-2) направлялась до Департаменту  таргетингу та управління митними ризиками. 
Інформація про хід виконання Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку системи управління ризиками у сфері митного контролю на період до 2022 року, здійснення яких закріплено за Державною фіскальною службою України, затвердженого наказом ДФС від 28.02.2018 № 110, щоквартально направлялась на адресу ДФС

2.4
Здійснення аналізу та оцінки ризиків, аналізу причин та умов, що призвели до виникнення ризику, за результатами такого аналізу підготовка пропозицій щодо розробки заходів (інструментів) з управління ризиками
Відділ з управління ризиками
Протягом півріччя
Відповідно до Порядку роботи з модулем «Конструктор профілів ризику» АСМО «Інспектор», затвердженого наказом ДФС від 21.03.2016 № 231,  проводився аналіз застосування доповнень до профілю ризиків «Заходи оперативного реагування (на регіональному рівні), за результатами якого внесені наступні пропозиції стосовно їх корегування: 
в Доповненні № Е/01/2015/190.700-016  митну формальність з кодом        109-4 замінено інформаційним повідомленням з кодом 000 (доповідна записка від 15.02.2019  № 13/ДЗ/05-70-24);
в Доповненні № Е/01/2015/190.700-015 внесені зміни в індикатори та характеристики його  роботи (доповідна записка від 23.03.2019                          № 23/ДЗ/05-70-24);   
в Доповненні № Е/01/2015/190.700-007 встановлено додатковий індикатор: спрацювання доповнення тільки по товару, на який встановлено ввізне мито за ставкою більшою ніж «нуль» (доповідна записка від 10.04.2019  № 27/ДЗ/05-70-24);
в Доповненнях №№ Е/01/2015/190.700-017; Е/01/2015/190.700-021; Е/01/2015/190.700-022; Е/01/2015/190.700-023 встановлено додатковий індикатор: спрацювання доповнень тільки у випадках визначення митної вартості за першим (основним) методом (доповідна записка від 19.04.2019 № 29/ДЗ/05-70-24). Знято з контролю 3 Доповнення у зв'язку із не підтвердженням  ризиків порушень законодавства України з питань державної митної справи:
№ Е/01/2015/190.700-018 (доповідна записка від 11.02.2019                                    № 9/ДЗ/05-70-24);
№ Е/01/2015/190.700-019 (доповідна записка від 11.02.2019                                  № 10/ДЗ/05-70-24);
№ Е/01/2015/190.700-020 (доповідна записка від 11.02.2019                                 № 11/ДЗ/05-70-24)

2.5
Облік осіб, які здійснюють операції з товарами
Управління організації митного контролю та оформлення 
Протягом півріччя
Взято на облік 52 суб’єкта ЗЕД
2.6
Вжиття заходів щодо захисту прав інтелектуальної власності у процесі зовнішньоекономічної діяльності, недопущення переміщення через митний кордон України контрафактних товарів, що можуть містити охоронювані законодавством України об’єкти права інтелектуальної власності
Управління організації митного контролю та оформлення 
Протягом півріччя
Проводився щоденний моніторинг митного оформлення за попередню добу. Порушень не виявлено. Митне оформлення призупинялось у 15 випадках
2.7
Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства утримувачами складів тимчасового зберігання, митних складів та місць доставки  
Управління організації митного контролю та оформлення 

Протягом півріччя
4 митних склади, 14 складів тимчасового зберігання та 8 місць доставки, що розташовані в зоні діяльності Донецької митниці ДФС, відповідають всім вимогам стосовно розташування та обладнання, визначених до таких об’єктів. Факти анулювання та призупинення дії дозволів у зв’язку з невиконанням утримувачами вимог, встановлених Митним кодексом України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує та реалізує податкову та митну політику, відсутні
2.8
Організація та координація роботи митних постів щодо контролю за товарами, які поміщені в окремі митні режими (тимчасове ввезення, тимчасове вивезення, переробка на митній території, переробка за межами митної території) (ЕК 32, ІМ 31, ЕК 61, ІМ 51) 
Управління організації митного контролю та оформлення 
Протягом півріччя
Проводився щомісячний  моніторинг  митного оформлення товарів, що поміщені в зазначені митні режими. В рамках взаємодії відповідно до рішень протоколу спільної наради Донецької митниці ДФС та Головного управління ДФС у Донецькій області від 05.05.2018  № 6-пк, та з метою вирішення питань щодо виявлення, запобігання порушень суб’єктами ЗЕД норм митного та податкового законодавства та для здійснення відповідного реагування до ГУ ДФС у Донецькій області у І півріччі              2019 року направлено 2 (два) листа з інформацією щодо порушення режиму «тимчасове ввезення»


2.9
Координація застосування механізму «єдиного вікна» та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України
Управління організації митного контролю та оформлення 

Протягом півріччя
Проводився щомісячний моніторинг застосування механізму «єдиного вікна» під час здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України. Проблемні питання при митному оформленні товарів  із застосуванням механізму «єдиного вікна» відсутні
  2.10
Здійснення контролю та координація роботи митних постів під час ідентифікації товарів військового призначення та подвійного використання у галузі державного експортного контролю під час їх переміщення через митний кордон України
Управління організації митного контролю та оформлення 

Протягом півріччя
Проводився щоденний моніторинг митного оформлення. Порушення законодавства у галузі державного експортного контролю відсутні. В рамках надання методологічної допомоги розроблені та направлені до митних постів інформаційні матеріали, що стосуються ідентифікації товарів військового призначення та подвійного використання, а також переміщення таких товарів через митний кордон України
2.11
Здійснення контролю за доставкою товарів і транспортних засобів комерційного призначення, що перебувають під митним контролем, до митниць призначення
Управління організації митного контролю та оформлення 

Протягом півріччя
Проводився щоденний моніторинг  контролю за доставкою товарів і транспортних засобів комерційного призначення, що перебувають під митним контролем, до митниць призначення. За результатами порушень не виявлено
2.12
Проведення перевірки якості (достовірності, повноти), своєчасності наповнення та ведення інформаційних баз даних ДФС (ЄАІС, АСМО «Інспектор») посадовими особами митних постів Донецької митниці ДФС під час контролю за переміщенням товарів
Управління організації митного контролю та оформлення 
Протягом півріччя
Проводилась щоденна перевірка якості (достовірності, повноти), своєчасності наповнення та ведення інформаційних баз даних ДФС (ЄАІС, АСМО «Інспектор») посадовими особами митниці під час контролю за переміщенням товарів. Повна та достовірна інформація своєчасно  вносилась до баз даних
2.13
Забезпечення максимального використання технічних систем митного контролю під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів 
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
Здійснювався контроль за використанням підрозділами митниці технічних систем митного контролю під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів. Інформація включалася до щомісячного аналітичного звіту

2.14
Оформлення дозволу на проведення робіт з джерелом іонізуючого випромінювання (оформлення санітарного паспорту)
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
Митниця звернулася листом від 31.05.2019 № 63789/10/05-70-03-03 до ГУ Держпраці в Донецькій області про погодження документації з метою оформлення дозволу на використання портативного аналізатору елементного складу сплавів «EXPERT Mobil». Отримання погоджених документів планується у ІІ півріччі 2019 року
2.15
Проведення метрологічної атестації відповідних технічних засобів митного контролю  
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
Відповідно до вимог Закону України від 15.01.15 №124-VIII «Про метрологію та метрологічну діяльність» укладено договір та здійснено метрологічну повірку приладів дозиметричного контролю №829м-2019Б від 10.04.2019  з ДП «Запоріжжястандартметрологія»
Розділ 3. Організація роботи щодо боротьби з митними правопорушеннями

3.1
Організація та проведення в зоні діяльності митниці заходів із запобігання, виявлення та припинення незаконного переміщення через митний кордон України товарів, транспортних засобів комерційного призначення, культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів, спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, фальсифікованих лікарських засобів та інших предметів правопорушень, проведення переоглядів товарів щодо яких здійснено митний контроль та/або митне оформлення

Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
За звітний період виявлено та задокументовано 98 фактів порушень митних правил (далі – ПМП) на загальну суму 42 833,22 тис. грн, а саме:
- 61 ПМП – ст. 470 Митного кодексу України (далі – МКУ), порушення строку транзиту;
- 19 ПМП – ст. 485 МКУ, використання транспортних засобів стосовно яких надано пільги щодо сплати митних платежів в інших цілях, відмінних від тих, у зв’язку з якими надано такі пільги та інші протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів, загальна сума недоборів склала 3 094 573 грн).
- 10 ПМП – ст. 484 МКУ, зберігання товарів, ввезених поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю (предмети ПМП: тютюнові вироби у кількості 45 680 шт., алкогольні напої у кількості 37 л, ікра інших риб та консервована риба у кількості 75 шт.) на загальну суму 44 173,8 грн;
- 2 ПМП – ч. 1 ст. 483 МКУ, переміщення з приховуванням від митного контролю товарів на загальну суму 42 548 754 грн;
- 2 ПМП – ч. 3 ст. 481 МКУ, порушення строку тимчасового ввезення; 
- 2 ПМП – ст. 472 МКУ, недекларування товарів на загальну суму                240 328 грн;
- 2 ПМП – ст. 469 МКУ, неправомірні дії з товарами.
У звітному періоді виявлено та задокументовано 86 фактів ПМП.
Складено 12 протоколів про ПМП:
Направлено 2 повідомлення про протиправні діяння, що містять ознаки кримінальних правопорушень:
№ 1 до Краматорського ВП ГУ НП України в Донецькій області про протиправне діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України (використання підроблених документів, ФОП Кузьміч Т.В.). На теперішній час відповідь не надходила;
№ 2 до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську про протиправне діяння, за ознаками вчинення посадовими особами ПрАТ «Артвайнері» кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 358, 366 КК України (використання підроблених документів, печаток, штампів, службове підроблення). На теперішній час відповідь не надходила.
Проведено 19 оглядів міжнародних поштових та експрес-відправлень. В результаті вжитих заходів фактів переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, порушень митних правил не виявлено.
З метою протидії незаконному переміщенню наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів в зоні діяльності митниці на постійній основі здійснюється моніторинг зовнішньоекономічних операцій.
Так, протягом півріччя проведено аналіз митних оформлень на предмет законності переміщення товарів, які можуть містити у своєму складі речовини, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. В ході аналізу митних оформлень встановлено, що хімічний склад товарів, які можуть вміщувати підконтрольні речовини, підтверджено сертифікатами якості підприємства – виробника. За результатами проведеної перевірки ознак ПМП не виявлено.
Здійснено 1 митне оформлення товару «кислота сірчана» (код УКТЗЕД 2807000000), вага нетто 253,52 тон, отримувач - ПрАТ «ММК Ім. Ілліча» (код ЄДРПОУ 191129). За результатами аналізу митного оформлення ознак ПМП не виявлено.
При проведенні спільного контролю зі співробітниками Донецького прикордонного загону ДПСУ судна закордонного плавання «ELAZIZ» (прапор Мальта) складено протокол про ПМП за ознаками ст. 472 МКУ, вилучено товар: «медичний препарат «PSEUDOEPHEDRINE» (Eksofed   60 mg)»; при проведенні контролю судна закордонного плавання «PROMISE» (прапор Голандія) виявлено недекларування товарів: «фарба» та «затверджувач», за даним фактом складено протокол про ПМП, за ознаками ст. 472 МКУ, товар тимчасово вилучено, вартість товару, згідно експертної оцінки, склав 240 300,00 гривень.
З метою оптимізації роботи у напрямі попередження, виявлення та припинення порушень законодавства України з питань державної митної справи, виявлення кримінальних правопорушень у митній та податковій сферах, встановлення механізмів та схем порушень фізичними та юридичними особами вимог чинного законодавства, попередження та припинення незаконного переміщення товарів через митний кордон України, встановлення фінансових операцій, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, співробітники митниці у складі робочої групи Донецької області, протягом звітного періоду, брали участь у проведенні операції «Бастіон»
3.2
Моніторинг зовнішньоекономічних операцій, митне оформлення яких здійснюється митницею, з метою виявлення способів і механізмів переміщення товарів з можливим порушенням законодавства України з питань державної митної справи
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
На постійній основі проводиться аналіз митних оформлень товарів з ознаками ризиковості та проводиться моніторинг відомостей (модуль «Попередні ВМД» АСМО «Інспектор»), що містяться в попередніх митних деклараціях, на предмет оцінки ступеню ризиковості зовнішньоекономічних операцій.
Також здійснюється аналіз митних оформлень товарів, які експортуються до країн, що входять до складу офшорних зон відповідно до переліку, визначеного розпорядженням Кабінету Міністрів України від                           23 лютого 2011 № 143-р «Про перелік офшорних зон», та імпортуються з територій цих країн.
Протягом звітного періоду в зоні діяльності митниці митне оформлення товарів у митному режимі імпорту, на підставі зовнішньоекономічних контрактів, укладених із суб’єктами ЗЕД, які зареєстровані в офшорних зонах, не здійснювалось.
У митному режимі експорту, на підставі зовнішньоекономічних контрактів, укладених із суб’єктами ЗЕД, які зареєстровані в офшорних зонах (Беліз, Британські віргінські острови, Гібралтар), здійснено митне оформлення товарів за 107 митними деклараціями. Експорт товарів до країн, що входять до складу офшорних зон (Ліберія) здійснено за 6 митними деклараціями.
За кожним таким фактом митниця проінформувала ГУ ДФС за місцем реєстрації суб’єктів ЗЕД, які здійснюють ризикові зовнішньоекономічні операції.
Протягом звітного періоду, в зоні діяльності митниці, здійснено митне оформлення товарів, які переміщувались у морських контейнерах:
у митному режимі експорту за 319 МД;
у митному режимі імпорту за 160 МД.
Співробітники митниці взяли участь у проведенні 5 митних оглядів товарів, що переміщувались у морських контейнерах. За результатами проведених митних оглядів ознак ПМП не встановлено
3.3
Проведення спільних заходів із правоохоронними органами Донецької області спрямованих на протидію порушенням чинного законодавства та обміну інформацією щодо таких фактів та осіб, причетних до незаконного переміщення товарів через митний кордон України. За результатами обміну інформацією визначення суб’єктів ЗЕД, які потребують системного оперативного контролю при здійсненні ними митного оформлення товарів
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
Співробітниками митниці з представниками правоохоронних та контролюючих органів проведено 10 спільних заходів, спрямованих на виявлення та припинення порушень митного законодавства України:
10 заходів – оперативні підрозділи ГУ ДФС у Донецькій області. Внаслідок проведених заходів виявлено та задокументовано 10 фактів ПМП за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 484 МКУ (вилучено товари: тютюнові вироби у кількості 45 680 шт., алкогольні напої у кількості 37 л, ікра інших риб та консервована риба у кількості 75 шт. на загальну суму 44 137,8 грн).
Також, митницею отримано 18 інформаційних повідомлень про можливі правопорушення від ГУ ДФС та Нацполіції.
За результатами опрацювання інформаційних повідомлень, від правоохоронних органів, у звітному періоді складено:
6 протоколів про ПМП за ознаками ч.3 ст. 470 МКУ;
1 протокол про ПМП за ознаками ст. 485 МКУ;
1 протокол про ПМП за ознаками ч.3 ст. 481 МКУ.
На теперішний час 8 повідомлень опрацьовується, за 3 повідомленнями ознак ПМП не встановлено
3.4
Проведення посиленого контролю за відповідністю заявлених декларантами відомостей про товар з урахуванням кількісних показників (результати зважування) та фізико-технічних властивостей (за результатами проведених лабораторних досліджень) у місцях доставки та при здійсненні митного оформлення (в т.ч. шляхом здійснення огляду та переогляду товарів і транспортних засобів)
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії, митні пости
Протягом півріччя
В рамках проведення операції «Бастіон» та з метою підвищення повноти та якості виконання митних формальностей, співробітники митниці, у звітному періоді, взяли участь у проведенні 78 митних оглядах.
За результатами проведених митних оглядів:
складено 19 карток відмови у митному оформленні;
прийнято 3 класифікаційних рішення (донараховано митних платежів на загальну суму 14 022 грн);
виявлено 1 ПМП за ознаками ч. 3 ст. 469 МКУ;
виявлено 1 ПМП за ознаками ст. 485 МКУ (укладена мирова угода, внесені до Держбюджету кошти в сумі, що дорівнює сумі штрафу –                     33 098 грн);
виявлено 1 факт протиправного діяння, що містить ознаки кримінального порушення, передбаченого ст. 358 КК України.
На постійній основі вживались поглиблені заходи контролю за напрямком правильності визначення митної вартості (класифікації) товарів.
Так, у звітному періоді ініційовано проведення 18 таких заходів, за результатами яких підрозділами митного оформлення прийняті відповідні рішення про коригування митної вартості товару або визначення коду товару згідно з УКТЗЕД.
Внаслідок вжиття поглиблених заходів контролю, загальна сума додаткових митних платежів склала 3,93 млн гривень
3.5
Забезпечення відпрацювання у повному обсязі ризикових операцій суб’єктів господарювання,  переліки яких доводяться ДФС
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії

Протягом півріччя
На постійній основі Державною фіскальною службою України доводяться переліки суб’єктів ЗЕД, які здійснюють зовнішньоекономічні операції з ймовірними високими ризиками. З метою недопущення порушень вимог законодавства України та ухилення від сплати митних платежів, вказані підприємства ставляться на контроль, шляхом внесення інформації до модуля «Орієнтування» АСМО «Інспектор». 
Протягом звітного періоду поставлено на контроль 17 суб’єктів ЗЕД, шляхом внесення інформації щодо них до модуля «Орієнтування» АСМО «Інспектор». У разі заявлення до митного оформлення товарів, до суб’єктів ЗЕД застосовувались посилені заходи митного контролю
3.6
Аналіз митних оформлень, збір, обробка інформації та даних, наявних у товаросупровідних документах, що надаються до митного контролю та митного оформлення з метою виявлення таких, які ймовірно містять неправдиві відомості або мають ознаки підробки. Ініціювання направлення запитів до митних органів іноземних держав за  результатами обробки інформації
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
3 метою запобігання, виявлення та припинення порушень митного законодавства в рамках забезпечення співпраці та обміну інформацією з митними органами іноземних держав на підставі міжнародних угод та відповідно до встановленого ДФС порядку, направлено 29 запитів до митних органів іноземних держав:
проекти до Департаменту ОПМП та МВ - 18 (до митних органів Естонії, Нідерландів, Білорусі, Великобританії, Данії, Казахстану, Китаю, Польщі, Грузії, Литви та Туреччини);
безпосередньо до митних органів іноземних держав - 11 (до митних органів Російської Федерації, Казахстану та Туркменістану)
3.7
Здійснення провадження у справах про порушення митних правил, а також процесуальних дій, передбачених законодавством. Аналіз рішень, прийнятих у цих справах

Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
Постійно здійснюється контроль за повним, всебічним та об’єктивним провадженням у справах про ПМП, належним формуванням доказової бази у цих справах з метою прийняття обґрунтованих та об’єктивних рішень у справах про ПМП.
Так, митницею розглянуто 56 справ про ПМП. За результатами розгляду 46 справ про ПМП накладено адміністративні стягнення у вигляді штрафів на загальну суму 7 547,60 тис. гривень. Припинено 10 справ про ПМП на підставі п. 93 розділу ХХІ «Прикінцеві положення» МКУ, тобто у зв’язку зі здійсненням митного оформлення транспортних засобів.
Протягом звітного періоду укладено 28 мирових угод, за результатами виконання яких до Держбюджету перераховано 203,59 тис. гривень
3.8
Супроводження у судах різних інстанцій розгляду порушених митницею справ про порушення митних правил. Забезпечення взаємодії з судами першої та апеляційної інстанцій з питань розгляду справ про порушення митних правил на користь держави

Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
Здійснювалося постійне супроводження у судах першої та апеляційної інстанцій розгляду порушених митницею справ про порушення митних правил та забезпечувалася взаємодія з судами першої та апеляційної інстанцій з питань розгляду справ про ПМП. 
Всі справи розглядалися у судах за участю представників митниці.
За звітній період для розгляду та прийняття рішень до суду направлено 5 справ про ПМП на загальну суму 30 722,86 тис. гривень.
Судом, за результатами розгляду справ про ПМП за ознаками                       ст. 484 МКУ, прийнято 6 рішень щодо конфіскації предметів ПМП на загальну суму 18,22 тис. гривень.
З початку року підготовлено:
10 відзивів на скарги про скасування постанов митниці у справах про ПМП, загальна сума штрафів за якими склала 5,4 млн. грн;
3 апеляційні скарги на постанови суду першої інстанції про скасування постанов митниці у 3 справах про ПМП.
Протягом звітного періоду співробітники митниці взяли участь у                     61 судовому засіданні по оскарженню 16 постанов митниці у справах про ПМП (суди першої та апеляційної інстанцій). На теперішній час 6 постанов митниці судами залишено без змін, загальна сума накладених штрафів склала 2,8 млн гривень
3.9
Направлення матеріалів до ГУ ДФС у областях з урахуванням місця знаходження платників податків, для вирішення питання щодо проведення контрольно-перевірочних заходів. Облік, аналіз та узагальнення інформації направленої/отриманої в результаті співпраці

Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
На виконання Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів Державної фіскальної служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи, затверджених наказом ДФС від 12.10.2016 № 856, митницею направлено 11 матеріалів:
8 матеріалів до ГУ ДФС у Донецькій області для вирішення питання щодо проведення контрольно-перевірочних заходів у відношенні громадян, яких згідно з постановами митниці у справах про порушення митних правил визнано винними у порушенні митних правил, передбачених ст. 485 МКУ. На теперішній час інформація щодо проведення контрольно-перевірочних заходів очікується;
3 матеріали до Харківського управління Офісу великих платників податків ДФС, ГУ ДФС у Донецькій області та ГУ ДФС у Миколаївській області для вирішення питання щодо проведення контрольно-перевірочних заходів у відношенні окремих суб’єктів ЗЕД за результатами опрацювання відповідей митних органів іноземних держав, які надійшли на запити митниці. На теперішній час питання щодо проведення перевірок вирішується.
Також, протягом звітного періоду, за результатами відпрацювання актів документальних перевірок, які надійшли від ГУ ДФС у Донецькій області, складено 2 протоколи про ПМП за ознаками ст. 485 МКУ. Провадження у всіх зазначених справах про ПМП припинено шляхом компромісу. До державного бюджету внесено кошти, що дорівнюють сумі штрафів, передбачених санкцією ст. 485 МКУ, на загальну суму 63,74 тис. гривень
3.10
Організація ефективної роботи кінологічних команд при залученні до здійснення митного контролю та максимальна результативність проведення митних оглядів
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії

Протягом півріччя
15.02.2019 з метою перевірки рівня підготовленості та вироблення динамічного стереотипу поведінки службових собак у різноманітних умовах їх використання, проведено тренувальне заняття кінологічних команд митниці з пошуку та виявлення тренувальних зразків у вантажних транспортних засобах та приміщенні на території ТОВ «Гранд Терра інвест» (місце прибуття). В результаті проведеного тренування всі кінологічні команди митниці успішно виконали поставлені завдання та підтвердили достатній рівень професійної підготовки. 
27.03.2019 проведено спільну оперативну нараду митниці та Донецького прикордонного загону Донецько-Луганського регіонального управління ДПСУ з питань спільного використання кінологічних команд в пунктах пропуску через державний кордон України в зоні діяльності митниці. В ході наради відпрацьовано єдиний алгоритм спільних дій в рамках діючого законодавства з метою налагодження спільної співпраці. 
У звітному періоді, з метою виявлення та попередження фактів порушення митних правил, переміщення через митний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, проведено:
138 оглядів суден закордонного плавання, що знаходяться в зоні діяльності митного поста «Маріуполь-порт»;
19 оглядів товарів, що переміщуються у міжнародних поштових та експрес-відправленнях (кінологічні команди митниці спільно зі співробітниками митного поста «Маріуполь-спеціалізований»).
В результаті вжитих заходів предметів контрабанди, порушень митних правил не виявлено
3.11
Прийняття участі у спільних тренуваннях кінологічних команд, направлених на посилення протидії незаконному переміщенню товарів, обіг яких, на території України заборонено, з кінологічними командами правоохоронних органів Донецькій області
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
17.05.2019 митницею спільно з представниками Донецького прикордонного загону Східного регіонального управління ДПСУ проведено тренувальні заходи, направлені на відпрацювання дій кінологічних команд щодо виявлення наркотичних речовин. З метою створення та моделювання тренінгу, наближеного до реальних умов діяльності, тренування кінологічних команд проведено на митному посту «Маріуполь-порт» Донецької митниці ДФС з використанням імітаторів запахів наркотичних речовин ScentLogix-K9
3.12
Придбання імітаторів запаху наркотичних засобів, психотропних речовин, для ефективної спеціальної підготовки кінологічних команд Донецької митниці ДФС
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії;
управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності,
управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури

Протягом півріччя
Придбані, та наказом Донецької митниці ДФС від 10.04.2019 № 83 введені в експлуатацію навчальні комплекти для кінологічних команд “Імітатор запахів наркотичних речовин“ ScentLogix-K9 виробництва “Polymath Interscience“ (США) SLK-COKE-C імітатор Кокаїн/Crack-кокаїн та “Імітатор запахів наркотичних речовин“ ScentLogix-K9 виробництва “Polymath Interscience“ (США) SLK-COKE-C імітатор Героїн/Опіум

3.13
Покращення економічної ефективності протидії митним правопорушенням в частині перерахування коштів до Державного бюджету від виконання рішень, винесених у справах про порушення митних правил
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії; 
управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Протягом півріччя
До державного бюджету, за результатами стягнутих штрафів, які накладені митницею, перераховано 236,02 тис. гривень.
11.02.2019 та 16.05.2019 прийнята участь у проведенні спільних нарад з управлінням державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Донецькій області. За результатами нарад прийняті рішення про активізацію роботи у напрямку виконання постанов митниці та суду у справах про ПМП, забезпечення дотримання строків вчинення виконавчих дій та своєчасного направлення до Донецької митниці ДФС постанов про відкриття виконавчих проваджень

3.14
Забезпечення ефективного відпрацювання посадовими особами митниці наказу ДФС від 11.01.2019 № 21 «Про забезпечення контролю достовірності декларування товарів» під час застосування додаткових заходів митного контролю, згенерованих автоматизованою системою управління ризиками
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії;
управління адміністрування митних платежів та митно – тарифного регулювання
Протягом півріччя
На виконання вимог наказу ДФС від 11.01.2019 № 21 «Про забезпечення контролю достовірності декларування товарів», з метою ефективного відпрацювання форм митного контролю, згенерованих системою управління ризиками, проводились митні огляди для перевірки достовірності заявлених відомостей про товари.
Так, протягом звітного періоду, на підставі згенерованих АСУР митних формальностей за кодом «211-1: проведення митного огляду для перевірки заявлених відомостей, прийнята участь у проведенні 4 митних оглядів товарів «установка для приготування емульсії», «мобільний механічний фільтр», «магнітно-свердлильна машина», «консервуючий віск», «система адсорбційного сушіння повітря». 
В ході проведення митних оглядів товарів за 2 митними деклараціями, невідповідностей та/або ознак порушення митних правил не виявлено.
За результатами проведення 2 митних оглядів, виявлено неповну відповідність відомостей, зазначених на маркуванні товарів відомостям, які містяться у митних деклараціях та документах, поданих до митного оформлення. Предметів контрабанди, сторонніх вкладень та ознак порушення митних правил під час проведення вказаних митних оглядів не виявлено. На підставі виявлених невідповідностей, митницею складено 2 картки відмови у митному оформленні. 
Інформація про результати вжитих заходів, в рамках виконання митних формальностей, згенерованих АСАУР за кодом «211-1»,  внесена до модуля «Моніторинг ризиків по ВМД» АСМО «Інспектор»

Розділ 4. Координація роботи з питань основної діяльності, здійснення контролю за виконанням документів

4.1
Підготовка аналітичних матеріалів до засідань колегії ДФС та колегії Головного управління ДФС у Донецькій області 
Відділ організації роботи, структурні підрозділи
Протягом півріччя
Забезпечувалась підготовка та надання керівництву митниці матеріалів до засідань колегії Головного управління ДФС за усіма напрямками діяльності митниці у визначені терміни
4.2
Підготовка матеріалів керівництву митниці до селекторних нарад, заслуховувань, 
які проводяться керівництвом ДФС, сесій обласної ради, міжвідомчих нарад, робочих груп тощо
Відділ організації роботи, структурні підрозділи
Протягом півріччя
Забезпечено у визначені терміни надання керівництву митниці аналітичних матеріалів до селекторних нарад, заслуховувань, які проводяться керівництвом ДФС, міжвідомчих нарад, робочих груп тощо   
4.3
Організаційне забезпечення проведення нарад керівного складу митниці з питань основної діяльності, апаратних нарад.
Складання протоколів за результатами таких нарад, доведення до виконавців та здійснення контролю за їх виконанням
Відділ організації роботи
Протягом півріччя
До апаратних нарад керівного складу митниці готувались відповідні матеріали (порядок денний, списки учасників тощо). За результатами рішень, прийнятих на нарадах, складались Протоколи.
Проведено 7 нарад керівного складу митниці з питань основної діяльності. Контроль за виконанням доручень здійснюється за допомогою                         АІС «Управління документами». Порушень термінів виконання не виявлено
4.4
Проведення системного автоматизованого контролю за виконанням контрольних завдань, визначених законами України, актами та дорученнями органів вищого рівня, дорученнями до іншої вхідної кореспонденції, розпорядчими документами ДФС та митниці, дорученнями Голови ДФС та начальника митниці, рішеннями (протоколами) Колегії ДФС та ГУ ДФС у Донецькій області, протоколами апаратних нарад ДФС і митниці, нарад під головуванням керівництва ДФС і митниці
Відділ організації роботи
Щомісяця
Протягом звітного періоду відповідно до вимог наказу Донецької митниці ДФС від 13.05.2019 № 106 «Про здійснення системного автоматизованого контролю за виконанням контрольних доручень та моніторингу за станом виконання управлінських рішень у Донецькій митниці ДФС» здійснювався системний автоматизований контроль за виконанням контрольних завдань, визначених законами України, актами та дорученнями органів вищого рівня, дорученнями до іншої вхідної кореспонденції, розпорядчими документами ДФС та митниці, дорученнями Голови ДФС та начальника митниці, рішеннями (протоколами) Колегії ДФС та ГУ ДФС у Донецькій області, протоколами апаратних нарад ДФС і митниці, нарад під головуванням керівництва ДФС і митниці. За фактом виконання контрольного доручення інформація про виконання вносилась до реєстраційно-моніторингової картки (далі – РМК) не пізніше наступного дня виконання. Усі електронні копії документів, що підтверджують стан/хід виконання контрольних доручень, завантажені в АІС «Управління документами» до РМК окремими файлами
та/або додавалися за реєстраційними даними
4.5
Оцінка рівня виконавської дисципліни в митниці. 
За результатами проведеної роботи підготовка та надання керівництву митниці доповідної записки з відповідними пропозиціями
Відділ організації роботи
Щомісяця
До 10 числа кожного місяця, на розгляд керівництву митниці,  доповідними записками надавались результати проведених аналізів  стану виконання контрольних доручень структурними підрозділами митниці. Щодня керівництву митниці надавалась інформація про стан виконання поточних контрольних доручень. Фактів невиконання або виконання не в повному обсязі структурними підрозділами митниці контрольних  доручень ДФС не виявлено
4.6
Формування Планів роботи митниці на друге півріччя 2019 року та направлення їх до ДФС для затвердження в установленому порядку
Відділ організації роботи
Червень

Плани роботи митниці на друге півріччя 2018 року сформовано в установленому порядку відповідно до пропозицій структурних підрозділів митниці та направлено листом від 20.05.2019 № 3559/8/05-70-01 на затвердження Головою ДФС
4.7
Розробка звітів про виконання Планів роботи митниці на 2018 рік, друге півріччя 2018 року та направлення їх до ДФС у встановленому порядку
Відділ організації роботи
Січень
Звіти про виконання Планів роботи митниці на 2018 рік та друге півріччя 2018 року направлено до ДФС листом від 28.01.2019 № 604/8/05-70-01
4.8
Складання організаційної структури митниці та надання її на затвердження в установленому порядку до ДФС, внесення змін за необхідністю
Відділ організації роботи
Протягом півріччя
Організаційна структура митниці на 2019 року направлена до ДФС листом від 04.12.2019 № 9090/8/05-70-01 
Розділ 5. Забезпечення взаємозв’язків з органами державної влади та місцевого самоврядування.
Організація міжвідомчої взаємодії із суб’єктами інформаційних відносин

   5.1
Надання Донецькій обласній цивільно-військовій адміністрації інформації щодо здійснення експортно-імпортних операцій підприємствами області та надходжень податків і зборів до загального та спеціального фондів державного бюджету.
Забезпечення обміну інформацією з Донецькою обласною цивільно-військовою адміністрацією щодо зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіону

Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання, структурні підрозділи
Протягом півріччя
На запити Департаменту економіки Донецької обласної державної адміністрації від 16.02.2018 № 6/193/40-18/02-2, від 06.02.2019 № 6/242/40-19/02-2 надавалась інформація про суми митних та інших платежів, перерахованих митницею до державного бюджету наростаючим підсумком в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, та стан виконання індикативних показників (листи від 11.01.2019                        № 246/9/05-70-19-01, від 13.02.2019 № 1072/9/05-70-19-01, від 13.03.2019 № 1861/9/05-70-19-01, від 12.04.2019 № 2685/9/05-70-19-01, від 11.05.2019 № 3371/9/05-70-19-01, від 12.06.2019 № 4132/9/05-70-19-01).
З метою забезпечення виконання доведених індикативних показників та пошуку можливих резервів збільшення надходжень митних платежів проводилась співпраця з Донецькою обласною державною адміністрацією в напрямку повернення в регіон митних оформлень імпорту підприємств, виробничі потужності яких розташовані в Донецькому регіоні.
За результатами наради, яка відбулась 22.01.2019 в Донецькій обласній державній адміністрації за участі митниці та представників бюджетоформуючих підприємств регіону, які здійснюють митні оформленні на території інших областей, Донецькою обласною державною адміністрацією та митницею вживалися заходи щодо визначення умов, необхідних для здійснення підприємствами області митного оформлення імпортно-експортних операцій в митниці.
Зі свого боку, департаментом розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації підготовлено та направлено на адресу таких імпортерів 31 лист (у тому числі 12 листів за підписом Голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації КУЦЯ О.) щодо розгляду можливості здійснення митного оформлення імпортно-експортних операцій в митниці.
Крім того, з метою збільшення обсягів експортно-імпортних операцій в зоні діяльності митниці, спільно з Регіональною філією «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» опрацьовано питання можливості створення зони митного контролю на станції Маріуполь-Сортувальний. Про зазначене Донецька обласна державна адміністрація проінформувала митницю листом від 27.02.2019 №372/0/111-19.
За результатами співпраці з Донецькою обласною державною адміністрацією, а також робочих зустрічей, проведених з представниками суб’єктів ЗЕД з метою визначення умов, необхідних для здійснення митного оформлення імпортно-експортних операцій таких суб’єктів саме в Донецькій митниці ДФС, вже отримано згоду на здійснення митного оформлення в Донецькій митниці ДФС від таких підприємств як                           ТОВ «Електросталь - Курахове», ТОВ «Кальдеріс Україна», ПрАТ «ШУ «Покровське», ТОВ «Шахтобудівельна компанія». 
Найбільш суттєві позитивні зміни вже відбулись по ПрАТ «ШУ «Покровське» - збільшення сплати митних платежів порівняно з І півріччям 2018 року на 80,4 млн гривень. Раніше імпорт частин шахтного обладнання підприємство здійснювало в Дніпропетровській митниці ДФС
5.2
Забезпечення участі у Колегії, нарадах Донецької обласної цивільно-військової адміністрації.
Забезпечення виконання розпоряджень Голови Донецької обласної цивільно-військової адміністрації, що надходять до митниці, в установлені терміни
Відділ організації роботи, структурні підрозділи
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду  начальник митниці приймав учать у нарадах Донецької обласної цивільно-військової адміністрації. 
Розпорядження Голови Донецької обласної цивільно-військової адміністрації не надходили
5.3
Забезпечення взаємодії з Головним управлінням ДФС у Донецькій області щодо виконання спільних завдань, визначених ДФС
Відділ організації роботи, структурні підрозділи
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду забезпечено взаємодію з Головним управлінням ДФС у Донецькій області щодо виконання спільних завдань, визначених ДФС



5.4
Забезпечення опрацювання інформації, отриманої від митних органів іноземних держав, у рамках міжнародних угод про співробітництво з питань боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями. У разі виявлення порушень податкового та митного законодавства України, інформування Головних управлінь ДФС у областях
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
В рамках співробітництва з митними органами іноземних держав протягом звітного періоду отримано та опрацьовано 27 відповідей на запити, направлені митницею протягом 2017 – 2019 років.
За результатами опрацювання 23 відповідей ознак ПМП не виявлено. На теперішній час 1 відповідь, яка надійшла від митних органів Білорусі опрацьовується. Митними органами Казахстану в наданні інформації відмовлено.
В ході опрацювання 2 відповідей, які надійшли від митних органів Польщі та Азербайджану, виявлено 2 ПМП за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МКУ на загальну суму 42,55 млн гривень.
Також, митницею внаслідок опрацювання відповіді митних органів Азербайджану, до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, направлено Повідомлення № 2 про протиправне діяння, що містить ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 358, 366 КК України
Розділ 6. Організація правової роботи

6.1
Перевірка на відповідність чинному законодавству проектів організаційно-розпорядчих документів, договорів, контрактів, податкових  та митних консультацій,  листів та інших матеріалів з питань оподаткування, митної справи, а також діяльності ДФС та митниці

Юридичний відділ
Протягом півріччя
Усі проекти організаційно-розпорядчих документів,  договорів, контрактів, а також проекти листів та інших документів які подаються на підпис керівництву митниці, проходять перевірку на відповідність чинному законодавству. У разі виявлення недоліків чи зауважень, відповідний проект повертається відповідальному виконавцю на доопрацювання.
Проведено правову експертизу 510 проектів  організаційно-розпорядчих документів, розроблених структурними підрозділами митниці із фіксацією проведеної роботи у Журналі обліку проектів наказів Донецької митниці ДФС, крім того проведено експертизу 37 проект господарських договорів, а також забезпечено внесення змін до існуючих договорів.
За вказаний період нормативно-правові акти на державну реєстрацію до територіальних органів юстиції не направлялися
6.2
Організація та ведення претензійної та позовної роботи, спрямованої на забезпечення надходження податків, зборів та інших платежів до бюджетів та державних цільових фондів
Юридичний відділ
Протягом півріччя
Відповідно до Порядку організації роботи органів ДФС під час підготовки та супроводження справ у судах і ведення претензійно правової роботи, затвердженого наказом ДФС від 12.10.2015 № 778, із змінами, підготовлено 337 документів (в тому числі листування з ДФС, судами, підприємствами, службові/доповідні записки),  з яких  62 процесуальних документів  у судових справах, стороною в яких є Донецька митниця ДФС або ДФС України
6.3
Представництво в установленому законодавством порядку інтересів ДФС, митниці, їх посадових осіб у судах та інших органах під час розгляду спорів.
Участь (у разі необхідності), у супроводженні судових справ та у судових засіданнях, підготовка необхідних документів
Юридичний відділ
Протягом півріччя
До митниці було пред’явлено  10 позовів, з яких: 1 нематеріальний позов про визнання протиправною та скасування картки відмови у пропуску та митному оформленні транспортного засобу  (гр. Горбуля, справа № 200/674/19-а); 6 позовів про визнання протиправним та скасування рішення про визначення митної вартості товару на суму можливих збитків 278, 73 тис. грн (гр. Ахмедов Р.Е. справа № 200/871/19-а,                                 гр. Шевченко О.В. справа № 200/3548/19-а; ТОВ «КНАУФ ГІПС ДОНБАС» справа № 200/5150/19-а; гр. Олефіров С.І. справа                                 № 200/5462/19-а, гр. Далибіга Г.В. справа № 200/5450/19-а;                               гр. Косенко А.М. справа № 200/6730/19-а); 1 позов щодо оскарження відмови у наданні податкових пільг на суму 134, 6 тис. грн (ПрАТ «Грета» справа № 200/2313/19-а); 2 трудових спори (гр. Заікіна О.В. справа                      № 200/4215/19-а, гр. Шигімагін В.В. справа № 200/5470/19-а ). 
З урахуванням судових справ минулих періодів судами винесено: 
на користь митниці 3 судових рішення (остаточні) у справах за позовами про визнання дій митниці незаконними та зобов’язання вчинити певні дії (стосовно ви-дачі довідки про перерахунок пенсії) та у справі, пов’язаній зі здійсненням митного контролю та оформлення;
не на користь митниці 10 судових рішень: 4 рішення у справі по оскарженню рішення про коригування митної вартості на суму можливих збитків 1 180,54 тис. грн (ТОВ «Метінвест-Шиппінг» справа                                  № 805/2713/16-а; гр. Ахмедов Р.Е. справа № 200/871/19-а;                                    ТОВ  «МЕТІНВЕСТ РЕСУРС; гр. Шевченко О. справа № 200/3548/19-а;); 1 рішення по справі про визнання протиправною та скасування картки відмови у пропуску та митному оформленні транспортного засобу                    (гр. Горбуля, справа № 200/674/19-а); 4 рішення по трудовим спорам на суму 881,5 тис. грн (Щеколдін Є.А., справа № 2а/0570/4609/2012 на суму судового збору 118 310,55 грн; Калиновича О.О.  на суму судового збору 365 625,12 грн, грн; Денісова В.О. на суму судового збору 374 480,08 грн, гр. Левицького О.В. на суму судового збору 23 046,25 грн); 1 рішення щодо оскарження відмови у наданні податкових пільг на суму можливих збитків 134,5 тис. грн (ПрАТ «ГРЕТА» справа №805/2313/16-а ).
Судові рішення, винесені не на користь митниці, оскаржуються відповідно в апеляційному й касаційному порядках, а також, за наявності підстав,  направляються заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами у відповідності до вимог, встановлених процесуальним законодавством України.       
За результатами оскарження судових рішень, прийнятих не на користь митниці ( з урахуванням справ минулих періодів)  сума витрачених коштів на сплату судового збору склала –  12 706,20 гривень.
Станом на 01.07.2019 року на розгляді в судах всіх інстанцій знаходиться 46 справ (з урахуванням справ минулих періодів з них:
30  адміністративних справ стосується питань здійснення митного оформлення на суму 10 059 тис. грн, з яких: 2 справи стосується оскарження податкових повідомлень на суму 175,7 тис. грн; 2 справи стосується оскарження класифікаційних рішень на суму 1 049,8 тис. грн;  22 справа стосується оскарження правильності визначення митної вартості на суму 7 238,73 тис. грн; 3 справи, пов'язані зі здійсненням митного контролю та оформлення на суму 1 460,76 тис. грн; 1 справа щодо оскарження відмови у наданні податкових пільг на суму 134,50 тис. грн;              4 справи за позовами митниці по оскарженню дій державних виконавців;
10 трудових спорів за позовами колишніх працівників про поновлення на роботі, скасування наказів про звільнення, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та інших виплат, пов’язаних із заробітною платою; 2 справи за позовами про визнання дій митниці незаконними та зобов’язання вчинити певні дії (стосовно видачі довідки про перерахунок пенсії).
Співробітниками митниці, які діють на підставі довіреностей, готуються процесуальні документи від імені Міністерства доходів і зборів, Державної фіскальної служби України у судових справах, стороною в яких виступають вищезазначені органи
6.4
Узагальнення та аналіз результатів позовної роботи за участі митниці, розробка пропозицій щодо усунення недоліків та внесення їх на розгляд керівництва
Юридичний відділ
Протягом півріччя
Постійно здійснюється узагальнення та аналіз результатів позовної роботи за участі митниці, у разі виявлення недоліків, розроблялися пропозиції щодо усунення недоліків, які виносилися на розгляд керівництва

6.5
Організація та участь у роботі постійно діючої робочої групи по  визначенню питання щодо доцільності оскарження рішення судів, винесених не на користь Донецької митниці ДФС
Юридичний відділ
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду було проведено 6 засідань постійно діючої Робочої групи по визначенню питання доцільності оскарження судових рішень, винесених не на користь митниці.
За результатами засідань  прийняті рішення про доцільність оскарження в апеляційному та касаційному порядку судових рішень винесених не на користь митниці.  Протягом звітного періоду подано 3 апеляційні скарги (гр. Ахмедов Р.Е. справа № 200/871/19-а; гр. Шевченко О.В. справа                    № 200/3548/19-а; гр. Горбуля, справа №200/674/19-а) та 3 касаційні скарги (ПрАТ «ГРЕТА» справа №805/2313/16-а; гр. Горбуля, справа                              № 200/674/19-а; Щеколдін Є.А., справа № 2а/0570/4609/2012). Результати засідання зафіксовані протоколами
6.6
Наповнення бази програмно - інформаційного комплексу «Реєстр судових  рішень»  ЄАІС ДФС інформацією про судові справи, стороною  в яких виступає митниця
Юридичний відділ
Протягом півріччя
Забезпечується своєчасне та повне внесення інформації до ПІК «Реєстр судових рішень» ЄАІС ДФС про судові справи, стороною в яких виступає  митниця, а також копій процесуальних документів. Питання знаходиться на постійному контролі

6.7
Моніторинг інформації про стан розгляду справ у судах, формування звітних та інформаційно-аналітичних матеріалів
Юридичний відділ
Протягом півріччя
Ведеться постійний моніторинг стану розгляду справ у судах всіх інстанцій. Актуальна інформація з даного питання щомісяця  направлялася у вигляді звіту на Регуляторно-правовий департамент, а також за окремими запитами. Крім того зазначена інформація щомісяця доводилася до відома керівного складу під час проведення підсумкових нарад митниці
6.8.
Вивчення  та  аналіз (у  разі  необхідності)  судової  практики  відповідно до функціональних повноважень митниці, доведення до структурних підрозділів митниці листів ДФС, Міністерства юстиції України, роз'яснень Верховного Суду.
Надання структурним підрозділам та працівникам структурних підрозділів митниці консультацій з правових питань
Юридичний відділ
Протягом півріччя
Здійснюється вивчення та аналіз судової  практики  відповідно до функціональних повноважень митниці. Забезпечується надання методичної та практичної допомоги структурним підрозділам митниці під час опрацювання запитів на публічну інформацію, інших запитів від правоохоронних та контролюючих органів про надання інформації, що стосується діяльності митниці, а також з інших проблемних питань, що виникають в процесі роботи митниці. 
Також за зверненнями працівників митниці надаються консультації з правових питань, які фіксуються у відповідному Журналі обліку наданих консультацій

Розділ 7. Організація роботи із суб‘єктами ЗЕД, громадянами та засобами масової інформації

7.1
Забезпечення надання адміністративних послуг в митниці та підтримка в актуальному стані інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, розроблених відповідно до вимог Закону України «Про адміністративні послуги»
Управління організації митного контролю та оформлення
Протягом півріччя
Надано 45 адміністративних послуг, про що підготовлено 6 щомісячних звітів до ДФС. Розроблені оновлені інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, які затверджені наказом митниці від 21.05.2019 № 114 «Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг»
7.2
Координація роботи та взаємодія  зі структурними підрозділами митниці  з підготовки матеріалів для розміщення на суб-сайті веб-порталу ДФС з питань, що належать до компетенції митниці, проведенню роз’яснювальної роботи серед платників щодо практики застосування законодавства в межах компетенції
Відділ організації роботи, структурні підрозділи

Протягом півріччя
Підготовлено та розміщено в рубриці «Медіа-центр» вкладки «Новини» 6 інформаційних матеріалів, що належать до компетенції митниці з метою проведення роз’яснювальної роботи платників щодо практики застосування законодавства в межах компетенції  
7.3
Організація роз’яснювальної роботи у ЗМІ щодо практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції митниці
Відділ організації роботи, структурні підрозділи
Протягом півріччя
В рамках проведення роз’яснювальної роботи у ЗМІ щодо практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції митниці для розміщення на субсайті територіальних органів ДФС у Донецькій області направлено 18 іміджевих релізів щодо основних показників роботи митниці
7.4
Організація  особистого прийому громадян керівництвом митниці. Доведення до структурних підрозділів митниці доручень, наданих керівництвом митниці під час особистих прийомів громадян
Сектор розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації
Протягом півріччя
Здійснено 2 прийоми за зверненнями громадян, що на 2 прийоми більше ніж за відповідний період 2018 року (минулого року звернень  від громадян за аналогічний період 2018 року щодо здійснення особистого прийому не надходило).
Впродовж прийомів керівництвом митниці надано вичерпні роз’яснення на поставлені заявниками питання стосовно митної вартості транспортного засобу та сплати штрафу за порушення режиму тимчасового ввезення транспортного засобу. 
Зі скаргами та пропозиціями щодо проведення особистого прийому громадяни до митниці не звертались
7.5
Забезпечення кваліфікованого і своєчасного розгляду звернень громадян відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян»
Сектор розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації
Протягом півріччя
Надійшло 24 письмових звернення від громадян, що аналогічно кількості звернень, отриманих митницею за відповідний період 2018 року.  Всі звернення, класифіковані, як заяви (100%). Скарг та пропозицій  у звітному періоді не надходило. 
Всі звернення розглянуті своєчасно, заявникам надано вичерпні роз’яснення згідно діючого законодавства. 
Із загальної кількості звернень, одно відповідно до ч. 3 ст. 7 переслано за належністю,  ще одно визнано анонімним, відповідно до вимог  ч. 1 ст. 8 Закону України «Про звернення громадян» (зі змінами та доповненнями). Повторних, неодноразових, колективних, від жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу та Героїв України, ветеранів військової служби та праці, інвалідів, непрацездатних осіб, а також осіб, які постраждали від аварії на ЧАЕС, багатодітних сімей, одиноких матерів та інших громадяни, які потребують соціального захисту не надходило
7.6
Забезпечення прозорості, достовірності та відкритості інформації про діяльність Донецької митниці ДФС шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації передбаченої ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
Сектор розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації
Протягом півріччя
До управління комунікацій Головного управління ДФС у Донецькій області направлено 17 листів для розміщення інформації  у відповідних рубриках, з метою актуалізації відомостей, розміщених на сторінки «Митниця»  субсайту територіальних органів ДФС у Донецькій області. Всі відомості розміщено вчасно

7.7
Формування звітності про стан роботи зі зверненнями громадян у митниці. Здійснення аналізу стану розгляду звернень громадян.
Розміщення відповідної інформації на суб-сайті територіальних органів ДФС у Донецькій області 
Сектор розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації
Протягом півріччя
Відповідно до вимог наказу ДФС від 21.03.2018 № 150 «Про затвердження форм звітності про стан роботи зі зверненнями громадян по Державній фіскальній службі України та її територіальних органах» щокварталу до Головного управління ДФС у Донецькій області направлялись звіти встановленої форми. 
Аналіз стану розгляду звернень громадян проводиться в рамках затвердженої форми звіту. 
Щокварталу до 10 числа місяця наступного за звітним інформація про стан розгляду звернень громадян у Донецькій митниці ДФС оприлюднюється на субсайті територіальних органів ДФС у Донецькій області в розділі «Приймальня громадян» вкладці «Стан розгляду звернень громадян» 
7.8
Ведення діловодства та контроль за розглядом звернень громадян, направлених на розгляд до Донецької митниці ДФС, запитів на отримання публічної інформації

Сектор розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації
Протягом півріччя
В системі АІС  «Управління документами» у окремих картотеках: «ЗВГ_Громадяни», «ЗВГ_Електронні звернення» та  «ДФС_Особистий прийом» зареєстровано – 26 документів, серед яких: 16 – письмових звернень, 8 електронних звернень та дві картки особистого прийому громадян. В картотеці «Вхідна_СЗГЗПІ» зареєстровано 3 запити, які  розглядались в рамках Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Всі доручення, надані до звернень громадян та питань щодо задоволення запитів на отримання публічної інформації  виконані в термін, передбачений чинним законодавством. Їх виконання в усіх випадках підтверджувалось відповідними документами (листами), які в установленому порядку направлялись на розгляд контролера
7.9
Організація та координація роботи структурних підрозділів щодо надання в установленому законодавством порядку публічної інформації за запитами юридичних та фізичних осіб,  суб‘єктів господарювання
Сектор розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації
Протягом півріччя
Надійшло 5  запитів, які розглядались  в рамках Закону України «Про доступ до публічної інформації», що на 2 запити більше ніж за аналогічний період 2018 року. Серед отриманих запитів, три безпосередньо на отримання інформації, розпорядником якої є Донецька митниці ДФС, 2 за належністю від ДФС у частині, що стосується діяльності митниці. 
Питання, що цікавили заявників стосувались: інформації щодо розпорядження майном, яке переходить у власність держави; обсягу експорту товарів через Маріупольський морський торговельний порт, оформлений Донецькою митницею ДФС у 2018 році; інформації щодо знаходження на балансовому обліку митниці або на обліку права власності чи користування морських, річкових та повітряних суден та роз’яснення  процедури та нормативно-правові документи, що регулюють питання взяття на облік осіб, які здійснюють операції з товарами, інформації щодо переміщення через державний кордон України тіла померлого громадянина. На всі запити надано вичерпні відповіді в термін передбачений Законом
7.10
Складання та забезпечення оприлюднення звітів щодо задоволення запитів на публічну інформацію
Сектор розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації
Протягом півріччя
Щомісяця готувались звіти щодо задоволення запитів на публічну інформацію. До 10 числа місяця наступного за звітним надсилались до управління комунікацій Головного управління ДФС у Донецькій області для розміщення на субсайті територіальних органів ДФС у Донецькій області у рубриці «Публічна інформація», вкладці «Звіти щодо задоволення запитів»
7.11
Надання достовірних, актуальних наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних Управлінню обслуговування платників ГУ ДФС Донецької області для подальшого оприлюднення (оновлення) на суб-сайті територіальних органів ДФС у Донецькій області та Єдиному державному веб-порталі відкритих даних
Сектор розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації
Протягом півріччя
Для розміщення та оприлюднення на субсайті територіальних органів ДФС у банері «Відкриті дані»  до  Головного управління ДФС у Донецькій області направлено 14 наборів даних у формі відкритих даних, які в установлені строки оприлюднено (оновлено) на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних
7.12
Забезпечення своєчасного реагування та оперативного розгляду інформації суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та громадян, яка надходить на сервіс «Пульс»
Відділ організації роботи, структурні підрозділи
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду на сервіс «Пульс» надійшло 2 запита № СО-69698 та № ГД-65531, які своєчасно були розглянуті та за результатами розгляду інформація надана у встановлені законодавством терміни
7.13
Моніторинг результатів робочих зустрічей з платниками податків, які проведені з метою формування прогнозів їх зовнішньоекономічної діяльності, виявлення можливих проблем при здійсненні ними митного оформлення у Донецькій митниці ДФС та сприяння у їх вирішенні, проведення роз’яснювальної роботи, спрямованої на можливість перегляду підприємствами, які здійснюють митні оформлення в інших митницях, існуючих логістичних маршрутів доставки товарів
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання, митні пости
Протягом півріччя
Проводились робочі зустрічі з представниками суб’єктів ЗЕД з метою визначення умов, необхідних для здійснення митного оформлення імпортно-експортних операцій таких суб’єктів саме в митниці. 
Під час проведення зустрічей  увага платників податків акцентована на необхідності докладання  максимальних зусиль для виконання власних прогнозних показників, та необхідності прискорення випуску товарів, що знаходяться на складах тимчасового зберігання або зберігаються у режимі митного складу. Представникам платників податків запропоновано у разі наявності будь-яких проблемних питань, що створюють перешкоди в здійсненні ними митного оформлення товарів, негайно інформувати керівництво митниці.
За результатами цих зустрічей було отримано згоду на здійснення підприємствами митного оформлення імпортно-експортних операцій в Донецькій митниці ДФС від таких підприємств як ТОВ «Електросталь- Курахове», ТОВ «Кальдеріс Україна», ПАТ «ШУ «Покровське», ТОВ «Шахтобудівельна компанія». Також, з метою прискорення митного оформлення митними постами Донецької митниці ДФС напрацьовується досвід випуску у вільний обіг імпортованих товарів з використанням митних декларацій типу «ЕА». Зазначене питання є принциповим для збільшення обсягів імпортних операцій в Донецькій митниці ДФС такими підприємствами як ТОВ «ЕТС», ТОВ «ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ»,                        ТДВ «Сініат».
За результатами проведеної роботи найбільш суттєві позитивні зміни вже відбулись по ПрАТ «ШУ «Покровське» - збільшення сплати митних платежів порівняно з січнем – червнем 2018 року на 80,4 млн гривень. Раніше імпорт частин шахтного обладнання підприємство здійснювало в Дніпропетровській митниці ДФС.
Також, на виконання п. 7.2 доручень, наданих під час наради Державної фіскальної служби України (протокол від 26.04.2018 № 6-пк), стосовно забезпечення неухильного дотримання вимог наказу ДФС від 27.04.2017 № 305 «Про організацію діяльності Державної фіскальної служби України із визначення індикативних показників та забезпечення надходжень платежів» щомісячно проводились робочі зустрічі з представниками бізнесу регіону - найбільшими платниками податків, на яких розглянуті актуальні питання діяльності митниці стосовно прогнозів зовнішньоекономічної діяльності платників податків та сплати ними митних платежів. 
Серед питань, які розглядались на зустрічах, особлива увага як платників податків так і представників митниці приділялась очікуваним наслідкам впливу постанови Уряду Російської Федерації від 18 квітня 2019 року                № 460-25 щодо заборони з 01 червня 2019 року експорту до України зокрема вугілля, яке для Донецької митниці ДФС є бюджетоформуючим товаром (71,3% від загального обсягу імпортованих товарів по вазі; 40,2% від загального обсягу імпортованих товарів по митній вартості; 43,2% від загальної суми митних платежів, сплачених до держбюджету або                              1 403,6 млн грн). Результати проведених робочих зустрічей відображені в протоколах. Інформація направлена до ДФС листами митниці від 04.01.2019 № 106/8/05-70-9-01, від 05.02.2019 № 882/8/05-70-9-01,                    від 05.03.2019 № 1687/8/05-70-9-01, від 05.04.19 № 2512/8/05-70-9-01,              від 03.05.19№ 3197/8/05-70-9-01, від 05.06.19 № 3917/8/05-70-9-01
Розділ 8. Організація інформаційно-аналітичного забезпечення митниці та автоматизації її діяльності

8.1
Забезпечення впровадження та технічне супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій, які використовуються в роботі митниці, а також забезпечення впровадження та функціонування електронних сервісів
Відділ інформаційних технологій
Протягом півріччя
Постійно забезпечувалось впровадження та технічне супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій, які використовуються в роботі митниці
8.2
Забезпечення впровадження нових програмно-інформаційних комплексів для автоматизації інформаційно-аналітичної роботи та підготовки звітності відповідно до заявок структурних підрозділів митниці
Відділ інформаційних технологій
Протягом півріччя
Нові програмно-інформаційні комплекси для автоматизації інформаційно-аналітичної роботи та підготовки звітності не впроваджувались

8.3
Проведення  звірки інформації, яка міститься в Єдиній автоматизованій інформаційній системі ДФС та локальних базах  митниці, з метою забезпечення повноти та підвищення достовірності даних митної статистики зовнішньої торгівлі України
Відділ митної статистики, митні пости
Протягом півріччя
Щомісяця на виконання Регламенту проведення звірки інформації, яка міститься в Єдиній автоматизованій інформаційній системі ДФС України та локальних базах митниць, затвердженого наказом ДФС від 24.11.2014 № 321, проводився моніторинг правильності заповнення електронних копій  МД та усунення виявлених недостовірностей у митних деклараціях та їх електронних копіях. 
Про результати аналізу звірки інформації та проведеної роботи із забезпечення повноти та достовірності даних, у терміни, визначені Регламентом, проінформовано ДФС листами : 
від 18.01.2019 № 397/8/05-70-07, 
від 18.02.2019 №1244/8/05-70-07,
від 19.03.2019 №1968/8/05-70-07,
від 18.04.2019 №2872/8/05-70-07,
від 17.05.2019 № 3116/8/05-70-07, 
від 18.06.2019 №4222/8/05-70-07
Розділ 9. Організація фінансової діяльності. Матеріально-технічний розвиток

9.1
 Ведення бухгалтерського обліку господарських операцій, складання регістрів бухгалтерського обліку
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Щомісяця

Забезпечено ведення бухгалтерського обліку господарських операцій,  своєчасно та якісно складено регістри бухгалтерського обліку
9.2
Складання кошторису митниці на 2019 рік та надання його на затвердження до  Державної фіскальної служби України
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Січень-лютий
Складено кошторис та розрахунки видатків митниці на 2019 рік та надано на затвердження до ДФС листом від 14.01.2019 № 277/8/05-70-05, Зміни направлено листами від 20.02.2019 № 1330/8/05-70-05-01, від 01.03.2019                № 1584/8/05-70-05-01, від 26.06.2019 № 4369/8/05-70-05
9.3
Складання бюджетного запиту на 2020 рік та надання його до  ДФС
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Квітень-травень
Складено бюджетний запит на 2020 рік та надано до Державної фіскальної служби України листом від 23.04.2019 № 2979/8/05-70-05
9.4
Складання штатного розпису митниці та надання його на затвердження в установленому порядку до ДФС, внесення змін за необхідністю
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Протягом півріччя
Складено штатний розпис митниці та надано на затвердження в установленому порядку до ДФС листом від 22.02.2019                                            № 1386/8/05-70-05-01. Зміни до штатного розпису митниці направлено листом від 11.06.2019  № 4115/8/05-70-05

  9.5
Проведення звірок залишків майна, переданого до органів  Державної виконавчої служби  та майна арештованого державним виконавцем
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
І – ІІ
квартал
Постійно здійснювався контроль за розпорядженням конфіскованими товарами, транспортними засобами та іншими товарно-матеріальними цінностями на складах митниці.
Прийнята участь в робочій нараді між представниками Донецької митниці ДФС  та управління Державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Донецькій області щодо стану виконання виконавчих документів про конфіскацію майна, вилученого митними органами та покращення роботи по розпорядженню таким майном, а також підбиттям підсумків сумісної роботи за 2018 рік (Протокол робочої наради                        від 29.03.2019).
Складено узагальнений акт звірки щодо розпорядження конфіскованим майном з органами ДВС за період роботи з 01.01.2019 – 31.03.2019 рр. 
Щоквартально проводились звірки та приймалась участь у нарадах з органами державної виконавчої служби області щодо залишків конфіскованого майна
9.6
Забезпечення ефективного цільового використання  та жорсткої економії бюджетних коштів
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Протягом півріччя
Дотримано вимоги наказів ДФС «Про забезпечення економії бюджетних коштів» від 14.03.2017 № 177 та від 06.06.2018  № 363 

  9.7
Складання бюджетної та фінансової звітності та подання її до ДФС та Управління Державної казначейської служби України у м. Маріуполі Донецької області
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Щомісяця

Бюджетна та фінансова звітності про виконання кошторису складені та своєчасно подані до ДФС та Головного управління Державної казначейської служби України у м. Маріуполі Донецької області
  9.8
Забезпечення, в межах затвердженого кошторису видатків  на 2019 рік, укладання договорів про надання комунальних послуг, послуг зв‘язку, придбання матеріальних цінностей

Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
Для забезпечення життєдіяльності митниці укладено договори на надання комунальних послуг, послуг зв‘язку, придбання матеріальних цінностей, оренду приміщень в межах затвердженого кошторису видатків на 2019 рік


  9.9
Організація та проведення робіт з метою забезпечення підтримання в належному санітарному стані об’єктів митниці
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
Для забезпечення та підтримання в належному санітарному стані об’єктів митниці було підписано договір на надання послуг медико-санітарного характеру № 27/2019 від 27.05.2019 з Азовським  басейновим відділом               ДУ «Лабораторний центр МОЗУ на водному транспорті».
Для надання послуг з прибирання приміщень та прибудинкової території, укладено: договір № 22/2019 від 02.05.2019 з ФОП Шевченко Т.М.
9.10
Здійснення заходів з питань проведення державної реєстрації (перереєстрації) на ім’я Державної фіскальної служби України речових прав на нерухоме майно та прав постійного користування земельною ділянкою розташованою за адресою                             м. Маріуполь, пр. Луніна 4
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури

Протягом півріччя
В січні 2019 року завершено  відведення земельної ділянки у постійне користування Державній фіскальній службі України для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування (обслуговування капітального гаражу) за адресою:                      просп. Луніна, 4, м. Маріуполь, Донецька область. 
На підставі наказу Державної фіскальної служби України від 18.02.2019                 № 126  державне нерухоме майно (адміністративні будівлі та бокс-гараж) закріплено на праві оперативного управління за митницею та передано на баланс митниці (акти приймання-передавання основних засобів                        від 26.02.2019 №№ 40-45, 47).  В квітні поточного року проведено державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, закріплене на праві оперативного управління за митницею (адміністративні будівлі та бокс-гараж)
9.11
Здійснення відповідно до законодавства розпорядження товарами, транспортними засобами комерційного призначення, строк зберігання яких на складі митниці закінчився, або таких, що перейшли у власність держави
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду, з метою розпорядження товарами, транспортними засобами комерційного призначення, строк зберігання яких на складі митниці закінчився, митницею 21.03.2019 та 22.05.2019 проведені засідання комісії щодо проведення конкурсу з визначення спеціалізованих підприємств-організаторів митних аукціонів. Однак, у зв’язку із відсутністю конкурсних пропозицій від підприємств, конкурси з визначення спеціалізованих підприємств-організаторів митних аукціонів у вищезазначені дати не відбулись. Робота в цьому напрямку продовжується
9.12
Здійснення заходів направлених на підготовку об’єктів митниці до експлуатації в осінньо-зимовий період 2018-2019 роки
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II квартал

З метою своєчасної підготовки енергетичного господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2019 – 2020 рр., у відповідності до п.п. 7.7.20, 7.7.21 Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України               від 14 лютого 2007 року № 71 та на виконання п. 3.13 договору                           від 11.01.2019 № 719 «Про постачання теплової енергії» проведено роботу щодо визначення оптимальних обсягів ремонтних та профілактичних робіт для забезпечення технічного стану енергетичного устаткування.     Також забезпечувався контроль за споживанням паливно-енергетичних ресурсів та води у межах затверджених лімітів
Розділ 10. Організація роботи з персоналом. Запобігання і боротьба з корупцією

10.1
Організація роботи щодо добору кадрів, а також призначення, переведення та звільнення посадових осіб митниці відповідно до вимог чинного законодавства. Організація проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В»
Управління по роботі з персоналом
Протягом півріччя
Враховуючи потребу комплектування підрозділів митниці фахівцями певного напрямку роботи, 04.01.2019 року керівництвом митниці прийнято рішення про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» у Донецькій митниці ДФС. Інформацію про конкурс 08.01.2019 року розміщено на офіційних веб-сайтах Національного агентства України з питань державної служби (за          № 118520 - 118521) та ГУ ДФС у Донецькій області. 
13 лютого 2019 року проведено конкурсне випробування, результати якого оприлюднено на офіційних веб-сайтах Національного агентства України з питань державної служби та ГУ ДФС у Донецькій області. За рішенням Конкурсної комісії визначено 2 чол. переможцями та 1 чол. другим за результатами конкурсу кандидатом.
В друге, враховуючи потребу комплектування підрозділів митниці фахівцями певного напрямку роботи 21.03.2019 року керівництвом митниці прийнято рішення про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад державної служби категорії «В» у Донецькій                    митниці ДФС. Інформацію про конкурс 22.03.2019 року розміщено на офіційних веб-сайтах Національного агентства України з питань державної служби (за № 130514 - 130515) та ГУ ДФС у Донецькій області. 10 квітня 2019 року проведено конкурсне випробування, результати якого оприлюднено на офіційних веб-сайтах Національного агентства України з питань державної служби та ГУ ДФС у Донецькій області. За рішенням Конкурсної комісії визначено 2 чол. переможцями.	
В третє, враховуючи потребу комплектування підрозділів митниці фахівцями певного напрямку роботи, 01.04.2019 року керівництвом митниці прийнято рішення про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади державної служби категорії «В». Інформацію про конкурс 01.04.2019 року розміщено на офіційних веб-сайтах Національного агентства України з питань державної служби (за                        № 134160) та ГУ ДФС у Донецькій області. 
19 квітня 2019 року проведено конкурсне випробування, результати якого оприлюднено на офіційних веб-сайтах Національного агентства України з питань державної служби та ГУ ДФС у Донецькій області. За рішенням Конкурсної комісії визначено 1 чол. переможцем.
В четверте, враховуючи потребу комплектування підрозділів митниці фахівцями певного напрямку роботи, 13.05.2019 року керівництвом митниці прийнято рішення про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад державної служби категорії «В». Інформацію про конкурс 14.05.2019 року розміщено на офіційних веб-сайтах Національного агентства України з питань державної служби (за № 145229 – 145231) та ГУ ДФС у Донецькій області. 
31 травня 2019 року проведено конкурсне випробування, результати якого оприлюднено на офіційних веб-сайтах Національного агентства України з питань державної служби та ГУ ДФС у Донецькій області. За рішенням Конкурсної комісії переможцями визначено 2 чол.
В п’яте, враховуючи потребу комплектування підрозділів митниці фахівцями певного напрямку роботи, 21.06.2019 року керівництвом митниці прийнято рішення про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В». Інформацію про конкурс 24.06.2019 року розміщено на офіційних веб-сайтах Національного агентства України з питань державної служби (за                       № 151320– 151322) та ГУ ДФС у Донецькій області. 
Протягом звітного періоду звільнились 14 чол. на таких підставах:
10 чол. за власним бажанням;
2 чол. за угодою сторін;
1 чол. вилучений зі списків особового складу митниці у зв’язку зі смертю;
1 чол. в порядку переведення.
Протягом зазначеного періоду до штату митниці призначено 5 чол.:
4 чол. за результатами конкурсу;
1 чол. в порядку переведення
10.2
Робота із забезпечення службовими посвідченнями працівників митниці
Управління по роботі з персоналом
Протягом півріччя
Проводилась робота зі створення електронних версій службових посвідчень з метою подальшого їх виготовлення.
Виготовлені посвідчення протягом зазначеного періоду були видані 89 посадовим особам митниці
10.3
Проведення профорієнтаційної роботи серед абітурієнтів щодо вступної кампанії у вищих навчальних закладах України у 2019 році, з якими укладено договори про співпрацю
Управління по роботі з персоналом
Протягом півріччя
До особового складу митниці було доведено інформацію стосовно можливості навчання за освітніми програмами підготовки магістрів за спеціальностями «Публічне управління та адміністрування» та «Менеджмент» - за заочною формою навчання в Університеті митної справи та фінансів
10.4
Організація проходження практики студентами вищих навчальних закладів України, з якими укладено договори про співпрацю. Створення необхідних умов для виконання студентами програм практики
Управління по роботі з персоналом
Протягом півріччя
Здійснювалась практична підготовка 2–х студентів ІV курсу спеціальності 6.030601 «Менеджмент» варіативна компонента «Менеджмент митної справи» Університету Державної фіскальної служби України в термін з 30.04.2019 по 27.05.2019
10.5
Забезпечення підвищення кваліфікації посадових осіб Донецької митниці ДФС (дистанційна та очно-дистанційна форми), відповідно до Плану підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб органів ДФС
Управління по роботі з персоналом
Протягом півріччя
Навчання, згідно Плану підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб органів ДФС, пройшли 47 осіб. Також участь у короткострокових семінарах взяло 10 осіб
10.6
Організація проведення професійного навчання особового складу митниці без відриву від роботи

Управління по роботі з персоналом
Протягом півріччя
Навчання у структурних підрозділах митниці проводилось згідно Навчально-тематичних планів на І півріччя 2019 року. У навчальних групах ведуться журнали обліку занять професійного навчання без відриву від роботи.
Керуючись наказом ДФС від 02.04.2015 № 236 «Про затвердження Положення про систему підвищення рівня професійної компетенції посадових осіб органів ДФС», на виконання листа ДФС від 10.06.2019            № 18304/7/99-99-04-05-02-17 з 12 червня по 14 червня 2019 року в митниці було проведено залікове тестування з метою оцінки результатів навчання у першому навчальному періоді 2019 року.
Тестування проводилось згідно графіка, затвердженого наказом Донецької митниці ДФС від 10.06.2019 № 297-к «Про проведення підсумкового контролю знань особового складу Донецької митниці ДФС за І навчальний період 2019 року». Усього залікове тестування пройшли 284 особи. З них оцінку відмінно отримало 126 особи, добре – 132 осіб, задовільно – 26 осіб
10.7
Організація навчання вперше прийнятих працівників протягом усього строку випробування. Встановлення наставництва
Управління по роботі з персоналом
Протягом півріччя
Наставництво було встановлено над 3 особами вперше прийнятими на роботу до митниці. Навчання вперше прийнятих працівників організовується протягом усього строку випробування. Ознайомлювальний період та набуття навичок практичної роботи за посадою проводиться в митниці. Відповідальність за підготовку уперше прийнятого працівника до самостійного виконання службових обов’язків покладається на наставника і керівника структурного підрозділу, до якого зараховано працівника. Навчання проводиться за індивідуальним планом теоретичної та практичної підготовки, що розробляється наставником та відображається у Щоденнику вперше прийнятого працівника
10.8
Ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників, бронювання військовозобов’язаних
Управління по роботі з персоналом
Протягом півріччя
Відповідно до пункту 37 постанови Кабінету Міністрів України                   від 07 грудня 2016 року № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних», проведено  звіряння особових карток військовозобов’язаних державних службовців із обліковими даними військових комісаріатів для їх подальшого зарахування на спеціальний військовий облік. Зараховано на спеціальний облік 13 військовозобов’язаних працівників. Направлено до військових комісаріатів для анулювання 1 посвідчення про відстрочку від призову до Збройних Сил на період мобілізації та на воєнний час; 8 повідомлень про зміну облікових даних до військових комісаріатів
10.9
Моніторинг виконання визначених завдань та ключових показників.
За результатами проведеного моніторингу, у разі потреби, здійснення перегляду завдань та ключових показників та погодження їх згідно порядку
Управління по роботі з персоналом,           структурні підрозділи
Щокварталу
Щокварталу проводився моніторинг виконання визначених завдань та ключових показників. Перегляд завдань та ключових показників здійснювався за необхідності
10.10
Здійснення організаційних заходів щодо своєчасного подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (посади державної служби категорії «Б» та «В»)
Управління по роботі з персоналом
Протягом півріччя
З метою своєчасного подання декларацій посадовими особами митниці здійснені організаційні заходи, а саме: доведені роз’яснення щодо заповнення граф е-декларацій за 2018 рік; обмеження до новоприйнятих співробітників; направлена на структурні підрозділи митниці інформація НАЗК листами: від 08.02.2019 № 10/ВН/05-70-25 щодо підготовки НАЗК навчального онлайн-курс із заповнення декларацій – «Декларуй доброчесно»; від 13.02.2019 № 12/ВН/05-70-25 щодо використання ключу для подачі запиту на отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утримання податків в електронному вигляді; від 28.02.2019                              № 16/ВН/05-70-25 щодо ТОП 10 помилок та роз’яснення щодо заповнення е-декларацій (із змінами та доповненнями); від 29.03.2019                                   № 18/ВН/05-70-25 про результати контролю НАЗК своєчасності подання декларацій; від 20.06.2019 № 41/ВН/05-70-25 «Про 12 фактів, які треба знати про автоматизовану систему перевірки декларацій», та інформація щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, а також про персональну відповідальність за достовірність та повноту внесених даних під час електронного декларування майна, доходів, витрат та зобов’язань фінансового характеру за 2018 рік.
Підготовлена презентація та проведено 26 додаткових занять із залученням співробітників сектору за темою «Готуємось до електронного декларування»
10.11
Проведення перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій
Управління по роботі з персоналом 
Протягом півріччя
Проведена перевірка щодо своєчасне подання е-декларацій (працюючих працівників - 363 декларації; звільнених у 2018 році – 18 декларацій; перед звільненням у 2019 році – 12 декларацій).
Направлено 8 повідомлень до НАЗК про неподання/несвоєчасне подання декларацій
10.12
Проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»
Управління по роботі з персоналом 
Протягом півріччя
Відповідно до вимог постанови КМУ від 16 жовтня 2014 р. № 563, із змінами, по кожному призначеному до структури Донецької митниці ДФС працівнику (3 чол.) були направлені запити про проведення перевірки передбаченої Законом України «Про очищення влади».
Складено 2 Довідки про результати перевірки передбаченої зазначеним законом
10.13
Контроль за неухильним дотриманням Правил етичної поведінки та запобігання корупції в органах ДФС, затверджених наказом ДФС від 01.12.2016 № 979, із змінами
Управління по роботі з персоналом,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду здійснювався контроль за неухильним дотриманням Правил етичної поведінки та запобігання корупції в органах ДФС, затверджених наказом ДФС від 01.12.2016 № 979, із змінами. Підготовлена презентація «Правила етичної поведінки в органах Державної фіскальній службі». Додатково проведені заняття зі співробітниками митниці щодо неухильного дотримання співробітниками митниці «Правил етичної поведінки та запобігання корупції в органах ДФС», затверджених наказом ДФС України від 01.12.2016 № 979 та додаткові заняття з вивчення вимог наказу ДФС від 03.04.2019 № 257 «Про затвердження Правил етичної поведінки в органах ДФС».
Порушень Правил етичної поведінки співробітниками Донецької митниці ДФС не виявлено
10.14
Ознайомлення вперше прийня-тих працівників митниці з Правилами етичної поведінки та запобігання корупції в органах ДФС, затвердженими наказом ДФС від 01.12.2016    № 979, із змінами та долучення до особових справ працівників заяв про ознайомлення
Управління по роботі з персоналом
Протягом півріччя
З Правилами етичної поведінки та запобігання корупції в органах ДФС ознайомлено 3-х працівників вперше прийнятих на державну службу. Заяви про ознайомлення з Правилами були долучені до особових справ співробітників
10.15
Проведення роз’яснювальної роботи серед посадових осіб з питань дотримання вимог закону України «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових актів антикорупційної спрямованості
Сектора з питань запобігання та виявлення корупції
Січень – березень
З метою забезпечення належного рівня знань та розуміння працівниками положень антикорупційного законодавства здійснено низку заходів роз’яснювального характеру у тому числі з 4 новоприйнятими співробітниками, на яких стали поширюватись вимоги ЗУ «Про запобігання корупції».
До особового складу митниці листами сектору 10 раз доводилась інформація НАЗК
10.16
Надання співробітникам митниці методичної та консультаційної допомоги з питань застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю
Сектора з питань запобігання та виявлення корупції
Січень – березень
Протягом звітного періоду надано 43 консультації, а саме:
роз’яснення заповнення граф е-декларацій за 2018 рік – 31;
форми про суттєві зміни в майновому стані у 2019 році – 8;
доведення обмежень до новоприйнятих співробітників – 4;
Підготовлено 2 презентації та проведено 24 додаткових занять із залученням співробітників сектору за темами «Готуємось до електронного декларування», «Стаття 52. Закону України «Про запобігання корупції»
10.17
Проведення перевірки факту подання е-декларацій співробітниками митниці за 2018 рік та надання інформації до Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції ДФС

Сектора з питань запобігання та виявлення корупції
Квітень
За час проведення етапу е-декларування зареєстровано 31 звернень співробітників митниці з питань правильності заповнення електронних декларацій. Наслідком чого стало 100 відсоткова подача е-декларацій за 2018 рік співробітниками Донецької митниці ДФС.
На постійній основі проводиться інструктаж та співбесіди з новоприйнятими працівниками в цілях попередження про обмеження, які спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів і одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, дотримання вимог фінансового контролю. За результатами роботи було проведено 4 інструктажів з новоприйнятими працівниками
10.18
Здійснення профілактичної роботи щодо запобігання корупції в митниці, спрямованої на посилення особистої відповідальності державних службовців за належне виконання Закону України «Про запобігання корупції»
Сектора з питань запобігання та виявлення корупції
Протягом півріччя
Проведена організаційно-роз’яснювальна робота із запобігання та виявлення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень. Протягом звітного періоду проведено 5 загальні профілактики:
щодо недопущення порушень митного законодавства під час митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією;
щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, а також на персональній відповідальності за достовірність та повноту внесених даних під час електронного декларування майна, доходів, витрат та зобов’язань фінансового характеру за 2018 рік;
відповідно до п. 2 Довідки за результатами тематичної перевірки Донецької митниці ДФС від 01.03.2019;
відповідно до резолюції керівництва митниці до листа ДФС від 19.03.2019 № 8923/7/99-99-25-04-17;
про неухильне дотримання вимог законодавчих актів, які регламентують порядок доступу до інформації в інформаційних системах ДФС;
проведено заняття по вивченню вимог наказу ДФС від 03.04.2019 № 257 «Про затвердження Правил етичної поведінки в органах Державної фіскальної служби»

10.19
Здійснення обліку працівників митниці притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. Підготовка та надання керівництву митниці доповідної записки з відповідними пропозиціями

Сектора з питань запобігання та виявлення корупції
Протягом півріччя
Інформація щодо працівників митниці притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень до сектору не надходила

10.20
Вжиття заходів щодо отримання працівниками митниці особистих електронних цифрових підписів з метою своєчасного подання особовим складом митниці декларацій про доходи за 2018 рік 
Відділ інформаційних технологій
І квартал
Виконано в повному обсязі
Розділ 11. Забезпечення охорони державної таємниці. технічного та криптографічного захисту інформації 

11.1
Забезпечення підготовки розпорядчих документів щодо режимно-секретної діяльності митниці, відповідно до вимог Порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939

Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду підготовлено наступні накази:
від 03.01.2019 № 1 «Про утворення комісії для проведення загальної перевірки наявності секретних документів, справ та інших матеріальних носіїв секретної інформації за 2018 рік»;
від 23.01.2019 № 38-к «Про компенсацію за роботу в умовах режимних обмежень працівникам режимно-секретного органу Донецької                 митниці ДФС»;
від 07.02.2019 № 30 «Про деякі питання забезпечення режиму секретності та захисту інформації з обмеженим доступом під час міжнародного співробітництва в Донецькій митниці ДФС»;
від 22.02.2019 № 43 «Про затвердження Положення про сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації»;
від 05.04.2019 № 79 «Про затвердження Інструкції щодо порядку поводження із захищеними носіями особистого ключа в Донецькій митниці ДФС»;
від 17.04.2019 № 1-дт/ДСК «Про надання доступу до державної таємниці»;
від 20.05.2019 № 2-дт/ДСК «Про припинення доступу до державної таємниці»
11.2
Проведення загальної перевірки наявності секретних документів, справ та інших носіїв секретної інформації за 2018 рік
Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Січень
Акт перевірки наявності секретних документів та інших МНСІ за 2018 рік та попередні роки в Донецькій митниці ДФС вих. № 4/02-18дск від 17.01.2019
11.3
Формування звітності про стан діяльності сектору охорони державної таємниці, технічного та криптографіч-ного захисту інформації. 
Направлення звітності до ДФС та Управління СБУ
Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Січень - лютий
Звіти направлені супровідними листами: від 21.01.2019 № 6/02-18дск;
від 21.01.2019 № 7/02-18дск;
від 21.01.2019 № 8/02-18дск;
від 21.01.2019 № 9/02-18дск;
від 21.01.2019 № 10/02-18дск;
від 21.01.2019 № 11/02-18дск;
від 21.01.2019 № 12/02-18дск 
11.4
Проведення квартальних перевірок належного стану секретного діловодства в митниці



Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Квітень
Акт перевірки наявності секретних документів та інших МНСІ за І квартал 2019 року та попередні роки в Донецькій митниці ДФС від 02.04.2019              № 28/02-18дск
11.5
Організація навчання та перевірка знань працівників яким надано допуск та доступ до державної таємниці щодо вимог нормативних документів з питань охорони держаної таємниці
Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Травень, червень
Інформація про проведення заходів, передбачених Навчально-тематичним планом професійної підготовки посадових осіб, яким надано доступ до державної таємниці направлена листом від 12.12.2018 № 56/02-18нт 
11.6
Перегляд Номенклатури посад працівників митниці, перебування на яких потребує оформлення допуску та доступу до державної таємниці
Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації

Протягом півріччя
Внесені зміни до Номенклатури посад працівників митниці, перебування на яких потребує оформлення допуску та доступу до державної таємниці, (лист від 29.01.2019 № 14/02-18дск)
11.7
Проведення інструктажів з працівниками, яким надано допуск та доступ до державної таємниці перед виїздом за кордон (на непідконтрольні українській владі території)
Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом півріччя
Облік виїздів за кордон України та непідконтрольну українській владі територію працівників, яким надано допуск до державної таємниці ведеться у Журналі обліку виїздів за кордон працівників, яким надано допуск та доступ до державної таємниці (інв. № 02-14). Протягом звітного періоду проінструктовано 2 працівника
11.8
Організація робіт та контроль за виконанням персоналом і користувачами вимог керівних документів з технічного захисту інформації в автоматизованій системі та на автоматизованих робочих місцях
Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом півріччя
Роботи в автоматизованій системі та на автоматизованих робочих місцях проводилися відповідно до вимог керівних документів з ТЗІ. Порушень з боку персоналу та користувачів не виявлено
11.9
Оновлення компонентів антивірусного програмного забезпечення на комп’ютерах користувачів і серверах митниці
Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом півріччя
Оновлення компонентів антивірусного програмного забезпечення на комп’ютерах користувачів і серверах митниці проводилося систематично, відповідно до виходу поновлень
11.10
Забезпечення генерації ключів ЕЦП користувачів та адміністрування ПТК «Клієнт банку – Банк» 
Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом півріччя
Направлено листами до ГУ Державної казначейської служби України у              м. Києві:
від 06.03.2019 № 1745/10/05-70-02;
від 18.03.2019 № 1956/10/05-70-02;
від 28.05.2019 № 3693/9/05-70-02;
від 03.06.2019 № 3864/10/05-70-02 




