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Звіт про виконання Плану роботи Донецької митниці ДФС на друге півріччя 2018 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 
Підготовка проектів наказів та доведення індикативних показників надходжень митних платежів до Державного бюджету України у розрізі митних постів
Управління адміністрування митних платежів
Протягом півріччя
Наказом ДФС від 27.04.2018 № 239 «Про індикативні показники доходів для митниць ДФС на січень-грудень 2018 року» митниці доведені індикативні показники доходів загального та спеціального фондів Державного бюджету України на 2018 рік. У встановлені терміни забезпечено доведення до структурних підрозділів митниці індикативних показників зi збору платежів до Державного бюджету України наступними наказами митниці: 
від 05.07.2018 № 133 «Про уточнення індикативних показників доходів загального та спеціального фондів Державного бюджету України для Донецької митниці ДФС на червень 2018 року»;
від 02.08.2018 № 149 «Про уточнення індикативних показників доходів загального та спеціального фондів Державного бюджету України для Донецької митниці ДФС на липень 2018 року»;
від 04.09.2018 № 183 «Про уточнення індикативних показників доходів загального та спеціального фондів Державного бюджету України для Донецької митниці ДФС на серпень 2018 року»;
від 02.10.2018 № 209 «Про уточнення індикативних показників доходів загального та спеціального фондів Державного бюджету України для Донецької митниці ДФС на вересень 2018 року»;
від 05.11.2018 № 243 «Про уточнення індикативних показників доходів загального та спеціального фондів Державного бюджету України для Донецької митниці ДФС на жовтень 2018 року»;
від 04.12.2018 № 266 «Про уточнення індикативних показників доходів загального та спеціального фондів Державного бюджету України для Донецької митниці ДФС на листопад 2018 року»;
від 08.01.2019 № 7 «Про уточнення індикативних показників доходів загального та спеціального фондів Державного бюджету України для Донецької митниці ДФС на грудень 2018 року». 
Підготовка проектів наказів, доведення індикативних показників доходів митних платежів до митних постів та інформування ДФС про діяльність із виконання індикативних показників доходів митницею здійснювались у відповідності з наказом ДФС від 27.04.2017 № 305 «Про організацію діяльності ДФС із визначення індикативних показників та забезпечення надходжень платежів», Порядком підготовки проекту наказу про індикативні показники доходів Донецькою митницею ДФС, затвердженим наказом митниці від 24.05.2017 № 121 «Про затвердження Порядків»
1.2 
Проведення щоденного моніторингу надходжень митних платежів до Державного бюджету України та аналізу стану забезпечення індикативних показників надходжень митних платежів, у тому числі у розрізі митних постів. Формування щоденних аналітичних матеріалів керівництву митниці
Управління адміністрування митних платежів,
митні пости
Протягом півріччя
Проводився щоденний моніторинг надходжень платежів до держбюджету, аналіз стану забезпечення виконання індикативних показників доходів 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, 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.
Індикативний показник доходів платежів до загального та спеціального фондів держбюджету, затверджений для митниці складає –                    4 325,0 млн гривень. Фактично до держбюджету перераховано                   3 228,7 млн грн, що становить 74,6% від індикативного показника ДФС. Недовиконання індикативного показника становить 1 096,3 млн грн, або 25,4%. 
Надходження до держбюджету протягом звітного періоду в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року (4 199,5 млн грн) зменшилися на 23,1% або на 970,9 млн гривень. 
Середньомісячний показник перерахованих митницею у держбюджет митних платежів становить 538,1 млн грн (за відповідний період минулого 2017 року – 699,9 млн грн)
1.3 
Проведення щоденного моніторингу платників податків, причин зміни їх кількості, розробка заходів щодо збільшення надходжень митних платежів до Державного бюджету України
Управління адміністрування митних платежів
Протягом півріччя
Постійно здійснювались аналіз платників податків, які входять до переліку бюджетоформуючих підприємств митниці та моніторинг платників податків до бюджету. Так, 81,3% або 2 624,9 млн грн надходжень митних платежів, забезпечених митницею, 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 «Вертикаль Київ», ТОВ  «Метінвест інжиніринг», ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод».
Здійснювався моніторинг платників податків, які перебувають на обліку в митниці, мають виробничі потужності на території Донецької області, але здійснюють митні оформлення в інших митницях, де перерахували митних платежів на суму 3 792,4 млн гривень. З метою забезпечення виконання доведених індикативних показників та пошуку можливих резервів збільшення надходжень митних платежів митниця постійно співпрацювала з Донецькою обласною державною адміністрацією в напрямку повернення в регіон митних оформлень імпорту підприємств, виробничі потужності яких розташовані в Донецькому регіоні.
Донецька обласна державна адміністрація листом від 29.11.2018                         № 2091/0/111-18 повідомила, що з метою вирішення зазначеного питання на адресу основних імпортерів Донецької області, які здійснюють митні оформлення в інших митницях України, направлені листи за підписом Голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації щодо розгляду можливості здійснення митного оформлення імпортно-експортних операцій в Донецькій митниці ДФС. Зокрема, листи направлено ПрАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь»,                       ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча», ТОВ «ДТЕК» (ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» і ТОВ «ДТЕК Трейдінг»),                      ПрАТ «Донецьксталь» (ПАТ «Шахтоуправління «Покровське»),                      ТОВ «Схід-Скло» та ТДВ «Сініат». На даний час, завдяки вжитим митницею заходам, до митниці повернені митні оформлення «Кнауф Гіпс Донбас», «АПК-Інвест» (в т. ч. для «ТД «М’ясна весна»), «Шахтоуправ-ління «Покровське», «Грета», «ПЕК «ГАЗ-Енерго».
З метою забезпечення своєчасності та повноти адміністрування митних платежів, використання усіх наявних резервів збільшення надходжень до держбюджету митницею у жовтні 2018 року був затверджений План заходів, направлених на забезпечення виконання у повному обсязі індикативних показників доходів, доведених на 2018 рік
1.4
Ведення обліку митних платежів та інших платежів, які сплачуються платниками податків під час митного оформлення товарів
Управління адміністрування митних платежів
Протягом півріччя
Облік митних платежів та інших платежів, які сплачуються платниками податків під час митного оформлення товарів, здійснювались щоденно із застосуванням ПІК «Інспектор АСМО», ПТК «Клієнт-Банк» та власних облікових форм (в електронному та паперовому вигляді). За результатами проведеної роботи узагальнена інформація, стосовно сум нарахованих та належних до перерахування митних платежів, передавалась до відповідного підрозділу митниці, який здійснював перерахування нарахованих митних платежів з єдиного казначейського рахунку, відкритого на ім’я Донецької митниці ДФС для обліку коштів, внесених платником податків, як попереднє грошове забезпечення сплати майбутніх митних платежів. Звірення надходжень до державного бюджету між митницею та ГУ ДКСУ у Донецькій області проводилось щомісячно.
За результатами ведення обліку митних та інших платежів до ДФС направлялась 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, 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 ДФС від 27.04.17 № 305 «Про організацію діяльності Державної фіскальної служби України із визначення індикативних показників та забезпечення надходжень платежів». 
Протягом звітного періоду 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 5 платників податків на загальну суму                    0,8 тис. гривень

1.5
Аналіз структури пільг щодо митних платежів та втрат внаслідок надання таких пільг
Управління адміністрування митних платежів
Протягом півріччя
Здійснювався аналіз структури пільг щодо митних платежів та втрат внаслідок надання таких пільг. Результати такого аналізу подавались керівництву митниці у вигляді аналітичних довідок за звітний період та направлялись до ДФС згідно зі встановленими звітними формами (щомісячно, щоквартально). 
Суми умовних нарахувань при митному оформленні товарів склали               131,9 млн грн, розподілені в такий спосіб:
товари в рамках угод із країнами ЄАВТ i Європейським Союзом –              82,5 млн грн;
металобрухт i макулатура для утилізації - 46,4 млн грн;
товари в рамках угод про вільну торгівлю із країнами СНД - 2,0 млн грн;
транспортні засоби особистого користування при переселенні громадян на постійне місце проживання в Україну - 0,2 млн грн;
товари в рамках угод про вільну торгівлю з Республіками Грузія –                   0,1 млн грн;
товари, ввезені на митну територію України у митному режимі реімпорту – 0,1 млн грн;
електромобілі – 0,5 млн грн;
товари, як внесок інвестицій іноземного інвестора – 0,1 млн гривень

1.6
Підготовка висновків про повернення платникам податків авансових платежів (передоплати) і помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів з держбюджету
Управління адміністрування митних платежів
Протягом півріччя
Підготовлено 37 висновків про повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів на загальну суму 12 886,5 тис. грн та 36 висновків про повернення платникам податків коштів передоплати на загальну суму 2 829,8 тис. гривень. 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


1.7
Застосування штрафних (фінансових) санкцій за порушення вимог податкового законодавства та законодавства з питань державної митної справи
Управління адміністрування митних платежів
Протягом півріччя
Штрафні (фінансові) санкції за порушення вимог податкового законодавства та законодавства з питань державної митної справи протягом звітного періоду до платників податків не застосовувалися
1.8
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,
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 30.08.2018 № 13/2-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), митницею 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. 
В напрямку контролю за визначенням країни походження товарів у відповідності до розпорядження начальника митниці від 11.05.2018                   № 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 1 241,1 тис. гривень
1.9
Контроль правильності визначення суб'єктом ЗЕД митної вартості з метою виявлення і недопущення фактів ухилення від оподаткування у повному обсязі при митному оформленні товарів
Управління адміністрування митних платежів,
митні пости
Протягом півріччя
По  результатах  здійснення щоденного контролю правильності визначення суб’єктом ЗЕД митної вартості прийнято 101 Рішення про коригування митної вартості товарів, додаткові митні платежі склали                                19 083,63 тис. гривень
1.10
Здійснення аналізу та моніторингу митних оформлень товарів у частині повноти оподаткування митними платежами та відповідності тенденцій митної вартості товарів, які імпортуються в Україну, кон’юнктурі світових ринків
Управління адміністрування митних платежів,
митні пости
Протягом півріччя
Під час проведення щоденного моніторингу митих оформлень митної вартості товарів, особлива увага приділялась  аналізу, виявленню та оцінці ризиків товарів, які є об’єктом біржової торгівлі. За результатами аналізу митних оформлень таких товарів, додаткові митні платежі у напрямку контролю за визначенням митної вартості товарів склали                              2 609, 723 тис. гривень
1.11
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,
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 Митного кодексу України. За результатами аналізу митних оформлень таких товарів, додаткові митні платежі у напрямку контролю за визначенням митної вартості товарів склали 2 080,066 тис. гривень

1.12
Направлення до уповноважених органів зарубіжних країн запитів з 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
Управління адміністрування митних платежів
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 було направлено: 6 запитів до уповноважених органів Республіки Казахстан щодо перевірки                              7 сертифікатів форми СТ-1. Отримано 3 відповіді від уповноважених органів Республіки Казахстан, якими підтверджено достовірність                          5 сертифікатів СТ-1
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
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду направлено 10 запитів до ДФС щодо верифікації шести декларацій інвойсів, складених уповноваженими експортерами Іспанії, Німеччини, Австрії; восьми сертифікатів форми EUR.1, виданих митними органами Словаччини, Греції, Чехії, Італії та Німеччини.
За звітний період отримано:
3 відповіді від митних органів країн-експортерів (Німеччина, Нідерланди, Австрія) щодо підтвердження достовірності 1 декларації інвойс та                         2 сертифікатів форми EUR.1, направлених митницею до ДФС протягом          2017-2018 років;
1 відповідь від митних органів країни-експортера (Польща) щодо                         1 Сертифікату, згідно з якою не підтверджено преференційне походження товару «апаратура фільтруюча», який надійшов на адресу ДП «Маріуполь-ський морський торговельний порт» та оформлений у якості складової частини комплектного об’єкту «Комплектне обладнання перевантажувального комплексу зернових вантажів» відповідно до прийнятого митницею Попереднього рішення про класифікацію та кодування товару згідно УКТ ЗЕД від 08.08.2017 № ПРК-КО-700-0011-17 (запит направлений митницею до ДФС у 2017 році; митні платежі у сумі 835,1 тис. грн самостійно сплачені підприємством у повному обсязі у листопаді 2017 року);
1 відповідь від уповноваженого органу Швейцарської Конфедерації щодо 10 декларацій інвойс, згідно з якою компанія-експортер «RKB TRADE SA» не має статусу уповноваженого експортера, та не підтверджено преференційне походження товарів «підшипники роликові», які надходили на адресу ПАТ «Новокрама-торський машинобудівний завод», ПАТ "Металургійний комбінат «АЗОВСТАЛЬ», ПрАТ «Єнакіївський металургійний завод» та ТОВ «МЕТІНВЕСТ-Маріупольський ремонтно-механічний завод» (запит направлений митницею до ДФС у січні                2018 року; митні платежі у сумі 538,3 тис. грн самостійно сплачені підприємствами у повному обсязі у лютому 2018 року)
1.14
Проведення верифікації (перевірки достовірності) документів про походження товарів з України за дорученням ДФС

Управління адміністрування митних платежів
Протягом півріччя
За результатами верифікації (перевірки достовірності) документів про походження товарів з України підтверджено достовірність 3 сертифікатів СТ-1, виданих Донецькою ТПП на товари, експортовані до Республіки Білорусь
1.15
Здійснення видачі сертифікатів про походження у випадках, установлених міжнародними договорами
Управління адміністрування митних платежів,
митні пости
Протягом півріччя
Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами (далі – Угода), митницею видано 1520 сертифікатів про походження товару форми EUR.1
1.16
Надання статусу уповноваженого (схваленого) експортера підприємству-експортеру у випадках, установлених міжнародними договорами
Управління адміністрування митних платежів
Протягом півріччя
В рамках Угоди статус уповноваженого (схваленого) експортера                    ПрАТ «Дружківський завод металевих виробів». Доповнено перелік преференційних товарів уповноваженого (схваленого) експортера                    ТОВ «НВО «ІНКОР і Ко»
1.17
Направлення  запитів до уповноважених органів Російської Федерації щодо перевірки сертифікатів про походження, які подаються при митному оформленні товарів, що класифікуються за кодами 2701190000 та 2701110000 згідно з УКТ ЗЕД
Управління адміністрування митних платежів
Протягом півріччя
За результатами перевірки достовірності сертифікатів про походження товарів, що були подані до митного оформлення товарів, що класифікуються за кодами 2701190000 та 2701110000 згідно з УКТ ЗЕД направлено 10 запитів до ТПП Російської Федерації щодо верифікації           28 сертифікатів ORIGINAL. Отримано 8 відповідей від ТПП Російської Федерації, якими підтверджено достовірність 24 сертифікатів ORIGINAL
1.18
Прийняття рішень про визначення коду товару у складних випадках класифікації товарів
Управління адміністрування митних платежів
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду прийнято 6 рішень про визначення коду товару у складних випадках класифікації товарів. Додаткові надходження за рахунок винесених рішень складають 97,395 тис. гривень
1.19
Наповнення регіональних профілів ризику автоматизованої системи аналізу та управління ризиками
Управління адміністрування митних платежів
Протягом півріччя
Запроваджено 5 доповнень до профілю ризику «Заходи оперативного реагування (на регіональному рівні)»:
щодо здійснення перевірки правомірності застосування режиму вільної торгівлі в рамках Угоди про асоціацією між Україною та Європейським союзом та Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ в частині перевірки тексту декларацій інвойс, складених підприємствами-експортерами, які не мають статус уповноваженого (схваленого) експортера; 
щодо здійснення перевірки дотримання антидемпінгових заходів, запроваджених Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі по товарам: «труби безшовні», «добрива», «арматурний прокат», за час дії доповнення порушень не виявлено;
спрямоване на посилення контролю за визначенням митної вартості товару «глина вогнетривка».
Оновлення доповнень до регіонального профілю ризиків «Контроль класифікації товарів (на регіональному рівні)» здійснювалось наказами митниці «Про наповнення регіонального профілю ризику «Контроль класифікації товарів групи прикриття» від 27.08.2018 № 167,                               від 14.09.2018 № 193, від 22.10.2018 № 234 та від 10.12.2018 № 273 
1.20
Здійснення контролю правильності класифікації згідно з УКТ ЗЕД задекларованих або оформлених товарів
Управління адміністрування митних платежів,
митні пости
Протягом півріччя
 Щоденно проводився моніторинг правильності класифікації товарів, поданих до митного оформлення із застосуванням МД, з використанням АСМО «Інспектор». 
За результатами он-лайн моніторингу митницею прийнято 42 рішень про визначення коду товару, у тому числі 23 – за ініціативою співробітників митниці, 13 – через спрацювання профілю ризику, 6 – у складних випадках класифікації товарів.
Додаткові надходження за рахунок винесених митницею рішень про визначення коду товару складають 597,36 тис. гривень
1.21
Прийняття попередніх рішень про класифікацію товарів згідно з УКТ ЗЕД, у тому числі щодо комплектних об’єктів
Управління адміністрування митних платежів,
митні пости
Протягом півріччя
Розглянуто 26 звернень суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та прийнято 24 попередніх рішень про класифікацію в УКТ ЗЕД комплектних об’єктів та 2 попередніх рішення про класифікацію товарів. 
Додаткові надходження за рахунок класифікації комплектних об’єктів  складають 30615,60 тис. гривень  

1.22
Впровадження експертних висновків під час контролю правильності класифікації задекларованих товарів 
Управління адміністрування митних платежів,
митні пости
Протягом півріччя
Залучення експертних підрозділів Департаменту податкових та митних експертиз ДФС та проведення досліджень товарів зі складним хімічним складом під час митного оформлення здійснювалось у 20 випадках. Усі висновки про дослідження товарів впроваджено під час митного оформлення. За результатами досліджень виявлено 2 випадки невірної класифікації по всім запитам класифікації товарів з загальною сумою додаткових нарахувань митних платежів 66,89 тис. гривень
Розділ 2. Організація роботи щодо здійснення митного контролю та митного оформлення товарів

2.1
Здійснення моніторингу виконання посадовими особами митних постів митних формальностей, сформованих за результатами застосування системи управління ризиками, з метою оцінки повноти їх виконання 

Відділ з управління ризиками 
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду проводився моніторинг виконання посадовими особами митних постів митних формальностей, сформованих за результатами застосування системи управління ризиками, з метою оцінки повноти їх виконання. Також, на виконання пункту 19 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, проводився щомісячний аналіз виконання митної формальності за кодом 911-1 «Забезпечення ідентифікації товарів та/або транспортних засобів шляхом здійснення цифрової фотозйомки». 
Про результати здійснених заходів доповідалось на підсумкових нарадах керівного складу митниці (протоколи нарад керівного складу митниці                     від 05.10.2018 № 13-ПК, від 19.11.2018 № 15-ПК, від 19.12.2018 № 16-ПК)

2.2
Наповнення регіонального профілю ризику «Заходи оперативного реагування (на регіональному рівні)»

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 спрацювань доповнень до профілю ризику «Заходи оперативного реагування (на регіональному рівні)».
За результатами аналізу проведені наступні заходи: 
а) по доповненню № Е/01/2015/00190.700-007 показник випадкового відбору зменшений до 50% та 25%;
б) по доповненню № Е/01/2015/00190.700-014 встановлено граничну вартість товару.
За пропозиціями структурних підрозділів митниці було введено в дію                 5 доповнень до профілю ризику «Заходи оперативного реагування (на регіональному рівні)»
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
За результатами здійсненого збору, систематизації та аналізу інформації про стан і результати застосування системи управління ризиками під час митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення інформація надавалась керівництву митниці та начальникам митних постів.
Проводився аналіз спрацювань доповнень до профілю ризику «Заходи оперативного реагування (на регіональному рівні)» з метою визначення їх впливу на досягнення КПЕ. 
Інформація про стан виконання митницею формальностей за результатами застосування АСАУР щомісячно (звіт форми СУР-1) та щоквартально (звіт форми СУР-2) направлялась до Департаменту таргетингу та управління митними ризиками ДФС. 
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
Щомісяця проводився аналіз застосування доповнень до профілю ризиків «Заходи оперативного реагування (на регіональному рівні). Про результати проведення вказаного заходу доповідалось на нарадах керівного складу митниці
2.5
Вжиття заходів щодо захисту прав інтелектуальної власності у процесі зовнішньоекономічної діяльності. Організація заходів щодо недопущення переміщення через митний кордон України контрафактних товарів, що можуть містити охоронювані законодавством України об’єкти права інтелектуальної власності
Управління організації митного контролю
Протягом півріччя
Щоденно проводився моніторинг митного оформлення за попередню добу. Порушень не виявлено. Здійснено призупинень митного оформлення                 21 товару за 7 МД
2.6
Забезпечення належного контролю за дотриманням вимог законодавства утримувачами складів тимчасового зберігання, митних складів, вільних митних зон та місць доставки  
Управління організації митного контролю
Протягом півріччя
Розташовані в зоні діяльності митниці 4 митних склади, 15 складів тимчасового зберігання та 8 місць доставки, відповідають всім вимогам стосовно розташування та обладнання, визначених до таких об’єктів. 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 державну політику у сфері фінансів, відсутні. Під час проведення щорічного планового огляду 15 складів тимчасового зберігання порушень не виявлено
2.7
Організація та координація роботи митних постів з питань здійснення 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
Протягом півріччя
Щомісяця проводився моніторинг митного оформлення товарів, які поміщені в зазначені митні режими. За результатами моніторингу виявлено 14 товарів за 7 митними деклараціями, строк тимчасового ввезення яких закінчився. 
Інформація направлена до Головного управління ДФС у Донецькій області (лист від 04.10.2018 №7420/7/05-70-18-01)
2.8
Забезпечення максимального використання технічних систем митного контролю під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів 
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури 
Протягом півріччя
Під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів забезпечувалось максимальне використання технічних систем митного контролю

2.9
Організація та проведення перевірки знань з питань радіаційної безпеки персоналу категорії А
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду організовано та проведено перевірку знань з питань радіаційної безпеки персоналу категорії А
  2.10
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 вагів з ДП «Донецький науково-виробничий центр стандартизації метрології та сертифікації»
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 117 порушень митних правил (далі – ПМП) на загальну суму 52 034 892 грн, а саме: 
5 ПМП – ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 469 Митного кодексу України, неправомірні дії з товарами;
84 ПМП – ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 470 Митного кодексу України, порушення строку транзиту; 
3 ПМП – ч. 3 ст. 481 Митного кодексу України, порушення строку тимчасового ввезення; 
1 ПМП – ч. 1 ст. 482 Митного кодексу України, переміщення поза митним контролем товарів на суму 52 000 000 грн;
9 ПМП – ст. 484 Митного кодексу України, предмети ПМП – тютюнові вироби у кількості 51 400 шт., на загальну суму 34 892 грн;
15 ПМП – ст. 485 Митного кодексу України, 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, загальна сума недоборів склала 3 787 047 гривень.
У звітному періоді виявлено та зафіксовано 111 ПМП та направлено                    3 повідомлення про протиправні діяння, що містять ознаки кримінальних правопорушень:
№ 6 до Управління захисту економіки в Донецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України відносно посадових осіб ТОВ «Агро спец торг» (код ЄДРПОУ 40834050) за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення). На теперішній час відповідь не надходила;
№ 7 до Приморського ВП Центрального ВП ГУ Національної поліції України в Донецькій області відносно громадянина України Сойми Михайла Михайловича, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України (використання завідомо підроблених документів). На теперішній час відповідь не надходила;
- № 8 до ГУ ДФС у Донецькій області відносно посадових осіб                  ТОВ «Керамресурс» за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). Розпочато кримінальне провадження                      № 32018050000000025 за ч. 3 ст. 212 КК України стосовно посадових осіб даного підприємства.
Проведено 21 огляд міжнародних поштових та експрес-відправлень. За результатами оглядів ПМП не встановлено.
Також, 06.09.2018 проведено спільний митний огляд із залученням кінологічної команди митниці за МД типу ЕК 10 АА                                           № UA700060/2018/010674, товар – «деревне вугілля твердих порід», відправник – ТОВ «ЕКО ПІРОСМАН», одержувач – фірма «Abdolrahman Yousef Treading LTD» (Оман). Одним із критеріїв ризику при подібних оформленнях є факти контрабанди, шляхом приховування наркотичних засобів в аналогічних товарах. Проведено частковий митний огляд з вивантаженням, розпакуванням до 20% вантажних місць. Застосовувались засоби ТЗМК: експресаналізатори, щуп та проведено ідентифікацію товару шляхом фотозйомки. За результатами митного огляду сторонніх вкладень та ознак ПМП не виявлено.
За звітний період митницею здійснено 5 митних оформлень товару «кислота соляна» (код УКТЗЕД 2806). Отримувач:                                          ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча». Відправники: RAVAGNAN S.p.A. (Via XXV Aprile 4-14, 35010 Limena (Padova), Italy); Private Limited Liability Company «Metinvest B.V.», Nassaulaan 2 A, 2514 JS‘s-Gravenhage, the Netherlands. За результатами аналізу митних оформлень зазначеного товару фактів ПМП не встановлено.
Здійснено 1 митне оформлення товару «кислота сірчана» (код УКТЗЕД 2807). Отримувач: ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча». Відправник: ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», (623280, Свердловская обл., м. Ревда, Російська Федерація). За результатами аналізу митних оформлень зазначеного товару фактів ПМП не встановлено
3.2
Здійснення моніторингу 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 здійснювався 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. Так, в зоні діяльності митниці, оформлено 108 митних декларацій в режимі імпорту на підставі зовнішньоекономічних контрактів, укладених з підприємствами, що зареєстровані в офшорних зонах, а саме: Віргінські Острови.
В режимі експорту на підставі зовнішньоекономічних контрактів, укладених з підприємствами, що зареєстровані в офшорних зонах - Беліз, Віргінські Острови, Гібралтар, Співдружність Домініка, Південна Джорджія та Південні Сандвічеви острови оформлено 96 митних декларацій.
Експорт та імпорт товарів до країн, що входять до складу офшорних зон у зоні діяльності митниці не здійснювався.
За кожним митним оформленням митниця інформує Державну податкову інспекцію за місцем реєстрації суб’єкта ЗЕД, який здійснює ризикові зовнішньоекономічні операції.
Здійснено митне оформлення товарів, які переміщувались у морських контейнерах:
у митному режимі експорту за 436 МД;
у митному режимі імпорту за 244 МД.
Проведенні 18 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
Митницею проведено 8  спільних заходів, спрямованих на виявлення та припинення порушень митного законодавства України з представниками правоохоронних та контролюючих органів:
8 заходів – оперативні підрозділи ГУ ДФС у Донецькій області. Внаслідок проведених заходів виявлено 9 ПМП за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 484  Митного кодексу України (вилучено товар «тютюнові вироби іноземного виробництва в асортименті» у кількості                       51 400 шт. на суму 34 892 гривень.
Також, у звітному півріччі митницею отримано 4 інформації про можливі правопорушення від правоохоронних органів, а саме:
2 інформації від органів Національної поліції, за результатами опрацювання складено 2 протоколи про ПМП за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 470 Митного кодексу України;
2 інформації від ГУ ДФС, за результатами опрацювання складено                         2 протоколи про ПМП за ознаками правопорушення, передбаченого                   ст. 485 Митного кодексу України
3.4
Здійснення 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
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії,
митні пости
Протягом півріччя
В рамках проведення операції «Рубіж-2018» та з метою підвищення повноти та якості виконання митних формальностей, прийнята участь у проведенні 74 митних оглядів. В результаті проведених митних оглядів по 8 МД складено картки відмови у митному оформленні:
в результаті митного огляду за МД від 02.08.2018                                                    № UA700020/2018/001226, товар – «автоматичний укупорочний автомат Bertolaso», відправник –ПрАТ «Артвайнері», одержувач –                                  ООО «Италсервис Инжиниринг» (РФ), встановлено додаткові відомості про бункер які містяться на маркуванні, однак в  гр. 31 МД вони відсутні. У митному оформленні вказаної МД відмовлено, складено картку відмови від 02.08.2018  № UA700020/2018/00040; 
проведено митний огляд за МД від 09.08.2018 № UA700040/2018/001579, товар – «запасні частини для будівельної техніки Volvo», відправник – «Iphandlers BV» (Нідерланди), одержувач – ТОВ «ЕТС». Прийнято рішення про визначення коду товару від 09.08.2018 
№ КТ-UA700040-0006-2018, згідно з яким товар № 14 МД класифіковано в товарній підкатегорії 7318169990. Також, в результаті проведеного митного огляду по товарах №№ 14, 16, 20 та 21 виявлені розбіжності у вагових показниках та наявності/відсутності пакування. У зв’язку з цим, у митному оформленні вказаної МД відмовлено, складено картку відмови від 09.08.2018 № UA700040/2018/00011; 
проведено митний огляд за МД від 17.08.2018 № UA700100/2018/003830, товар – «магній гранульований», відправник – «GLOBE AMET LTD» (Китай), одержувач – ТОВ «ЮМГ ТРЕЙДІНГ». Винесено рішення про коригування митної вартості товару від 17.08.2018 
№ UA700100/2018/000004/1. У митному оформленні вказаної МД відмовлено, складено картку відмови від 17.08.2018                                               № UA700100/2018/00011;
в результаті митного огляду за МД від 29.08.2018                                                   № UA700020/2018/001448, товар – «волокнисто-цементні плити CEMENTEX», відправник – «PT. Etex Building Performance Indonesia» (Індонезія), одержувач – ТОВ «СІНІАТ» встановлено, що в гр. 31 МД внесені неповні відомості стосовно пакування товару. У митному оформленні вказаної МД відмовлено, складено картку відмови від 30.08.2018 № UA700020/2018/00044;
в результаті митного огляду за МД від 03.09.2018                                                     № UA700020/2018/001511, товар – «обладнання для пакування товарів у поліетиленову плівку», відправник – ООО «Торговый Дом «Пакверк» (РФ), одержувач – ТОВ «СІНІАТ» встановлено, невідповідність даних                         (у гр. 40 МД не вірно вказано дату документу за кодом 1801, вказано - 31.08.2018, необхідно - 30.08.2018). У митному оформленні вказаної МД відмовлено, складено картку відмови від 04.09.2018                                              № UA700020/2018/00046;
в результаті митного огляду за МД від 03.09.2018                                                  № UA700020/2018/001515, товар – «двигуни асинхронні трьохфазні змінного струму», відправник – ООО «Логистик-ВЭД» (РФ), одержувач – Дочірнє підприємство «Солером», встановлено, що в гр. 31 МД внесені неправильні відомості в електронному інвойсі стосовно торгівельної марки товару (на маркуванні вказано VEMP, електронному інвойсі вказано WEMP). У митному оформленні вказаної МД відмовлено, складено картку відмови від 03.09.2018 № UA700020/2018/00045;
в результаті митного огляду за 10.09.2018 № UA700010/2018/006236, товар – «циліндр натяжителя», відправник – «LiuGong DRESSTA Machinery Sp.z o.o.» (Польща), одержувач – ПАТ «Веско» встановлено, що в 
гр. 34 товар № 6 МД невірно вказано країну походження (вказано - RU, а необхідно – PL). У митному оформленні вказаної МД відмовлено, складено картку відмови від 10.09.2018 № UA700010/2018/00041;
в результаті митного огляду за митною декларацією типу ІМ40АА від 17.10.2018 № UA700040/2018/002069, товар – «вагони залізничні несамоходні», відправник – АО «Вагонная ремонтная компания-3» (Російська Федерація), одержувач – Регіональна філія «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця». Вагонне депо Слов’янськ, встановлено невідповідність опису товару заявленим даним. 
Винесено рішення про визначення коду товару від 17.10.2018                        № КТ-UA700040-0009-2018 відповідно до якого змінено код УКТЗЕД в           гр. 33 та доповнено опис гр. 31 МД
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», відповідно до вимог Порядку внесення інформації про можливі порушення законодавства з питань державної митної справи до модуля «Орієнтування» АСМО «Інспектор», затвердженого наказом ДФС від 20.04.2017    № 282. 
Протягом звітного періоду поставлено на контроль 197 суб’єктів ЗЕД, шляхом внесення інформації щодо них до модуля «Орієнтування»             АСМО «Інспектор». У разі заявлення до митного оформлення товарів, до суб’єктів ЗЕД застосовуються посилені заходи митного контролю
3.6
Здійснення провадження у справах про порушення митних правил, а також процесуальних дій, передбачених законодавством
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
Постійно здійснюється контроль за якістю провадження, повнотою збирання доказів у справах про ПМП, супроводження справ у судах, з метою винесення рішень у справах про ПМП на користь держави.
Так, протягом звітного періоду розглянуто 130 справ про ПМП. За результатами розгляду всіх справ накладено адміністративні стягнення у вигляді штрафів, на суму 11 515 591 гривень. Укладено 27 мирових угод на загальну суму 235 688  гривень. За результатами виконання вказаних мирових угод особами, які вчинили ПМП, внесені до державного бюджету кошти в сумі, що дорівнює сумі штрафів 233 632 гривень
3.7
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 опрацювання  інформації
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
3 метою запобігання, виявлення і розслідування 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, у звітному півріччі направлено 30 запитів до митних органів іноземних держав:
проекти до Департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії ДФС - 23 (Латвійська Республіка, Держава Ізраїль, Угорська Республіка, Республіка Польща, Республіка Грузія, Республіка Молдова, Російська Федерація, Республіка Болгарія, Республіка Естонія, Республіка Туреччина, Республіка Чехія, Республіка Австрія);
безпосередньо до митних органів іноземних держав - 7 (Російська Федерація, Азербайджанська Республіка, Республіка Білорусь, Казахстан).
За наслідками опрацьованих відповідей митних органів іноземних держав, до ГУ ДФС у Харківській області та до Харківського управління Офісу великих платників податків ДФС направлено 2 матеріали, для прийняття рішення про проведення контрольно-перевірочних заходів у відношенні посадових осіб  ПрАТ «Артвайнері» та ТОВ «Агро Спец Торг»
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

Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
Здійснювалось постійне супроводження у судах першої та апеляційної інстанцій розгляду порушених митницею справ про порушення митних правил та забезпечувалась взаємодія з судами першої та апеляційної інстанцій з питань розгляду справ ПМП. 
Всі справи розглядаються у судах за участю представників митниці.
Для розгляду та прийняття рішень до суду направлено 11 справ про ПМП на загальну суму 32 155 гривень. Судами прийняті наступні рішення:
застосовано конфіскацію предметів ПМП – 10 рішень, на суму 73 947 грн;
застосовано стягнення у вигляді штрафів – 1 рішення, на суму                       40 796 гривень.
Результати розгляду справ про ПМП судами, у розрізі статей Митного кодексу України:
9 справ про ПМП, за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 484 Митного кодексу України. В результаті розгляду, судом винесено постанови про накладення адміністративних стягнень за порушення митних правил у вигляді конфіскації предметів ПМП на суму 27 599 грн;
1 справа про ПМП, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2                 ст. 482 Митного кодексу України. В результаті розгляду, судом винесено постанову про накладення адміністративного стягнення за порушення митних правил у вигляді конфіскації предметів ПМП на суму 46 348 грн та штрафу у розмірі 40 796 гривень.
До Державного бюджету України перераховано 586 820 грн, з них:
коштів у зв’язку з припиненням справ шляхом компромісу на суму 233 633 грн;
стягнуто штрафів, які накладені митницею на суму 353 187 гривень.
Підготовлено 9 відзивів на скарги про скасування постанов митниці у справах про ПМП, загальна сума штрафів по яким склала 7,3 млн гривень.
Підготовлено 1 апеляційну скаргу на постанову суду першої інстанції про скасування постанови митниці у справах про ПМП, за результатами розгляду якої судом апеляційної інстанції скасовано постанову суду першої інстанції та постанову митниці залишено без змін.
Також, прийнята участь у 45 судових засіданнях по оскарженню                           12 постанов митниці у справах про ПМП (суди першої та апеляційної інстанцій). На теперішній час 5 постанов митниці судами залишено без змін
3.9
Направлення, на виконання вимог наказу ДФС від 12.10.2016 № 856, матеріалів до ГУ ДФС в 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
Протягом звітного періоду, у порядку взаємодії, до ГУ ДФС у областях, з урахуванням місця реєстрації платників податків, направлено                            23 матеріали:
13 матеріалів до ГУ ДФС у Донецькій області для вирішення питання щодо проведення контрольно-перевірочних заходів у відношенні громадян, яких митницею визнано винними у порушенні митних правил, передбачених ст. 485 Митного кодексу України. На теперішній час інформація про проведення перевірок до митниці не надходила; 
4 матеріали до ГУ ДФС у Донецькій області для вирішення питання щодо проведення контрольно-перевірочних заходів у відношенні Християнської місії милосердя «КОВЧЕГ» при об’єднанні церков християн віри євангельської п’ятидесятників в Донецькій області. На теперішній час проводяться контрольно-перевірочні заходи;
1 матеріал до Офісу ВПП ДФС для вирішення питання щодо проведення контрольно-перевірочних заходів у відношенні ТОВ «Фурлендер віндтехнолоджі». На теперішній час інформація про проведення перевірки до митниці не надходила; 
1 матеріал до ГУ ДФС у Донецькій області для вирішення питання щодо проведення контрольно-перевірочних заходів у відношенні                        ТОВ «Агроторг Юкрейн». На теперішній час питання щодо проведення перевірок вирішуються;
2 матеріали до ГУ ДФС у Миколаївській області для вирішення питання щодо проведення контрольно-перевірочних заходів у відношенні                      ТОВ «НК Агро Групп» та ТОВ «Авантаж Трейд». На теперішній час питання щодо проведення перевірок вирішуються;
1 матеріал до ГУ ДФС у Харківській області для вирішення питання щодо проведення контрольно-перевірочних заходів у відношенні ТОВ «Агро Спец Торг». Матеріали направлено за результатами відпрацювання відповіді митних органів Турецької Республіки. На теперішній час питання щодо проведення перевірки вирішується;
1 матеріал до Харківського управління Офісу великих платників податків ДФС для вирішення питання щодо проведення контрольно-перевірочних заходів у відношенні ПрАТ «Артвайнері». Матеріали направлено за результатами відпрацювання відповідей, які надійшли від митних органів Азербайджанської Республіки та Російської Федерації. На теперішній час питання щодо проведення перевірки вирішується
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
Протягом півріччя
Забезпечено підготовку 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
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 6 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
Здійснення системного автоматизованого контролю за виконанням 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
Протягом півріччя
Порушень виконання завдань не виявлено

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
Протягом півріччя
До 10 числа кожного місяця, на розгляд керівництва 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 перше півріччя 2019 року, 2019 рік та направлення їх до ДФС для затвердження в установленому порядку

Відділ організації роботи
Грудень
Плани роботи митниці на 2019 рік та перше півріччя 2019 року сформовані в установленому порядку відповідно до пропозицій структурних підрозділів митниці та направлені листом від 26.11.2018                   № 8828/8/05-70-01 на затвердження Головою ДФС
4.7
Розробка звітів про виконання Плану роботи митниці на перше півріччя 2018 року та направлення його до ДФС у встановленому порядку
Відділ організації роботи
Липень

Звіти про виконання Плану роботи митниці на перше півріччя 2018 року направлені до ДФС листом від 20.07.2018 № 5292/8/05-70-03-01
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
Структурні підрозділи
Протягом півріччя
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.
Листом від 29.11.2018 № 2091/0/111-18 Донецька обласна державна адміністрація повідомила, що з метою вирішення зазначеного питання на адресу основних імпортерів Донецької області, які здійснюють митні оформлення в інших митницях України, направлені листи за підписом Голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації щодо розгляду можливості здійснення митного оформлення імпортно-експортних операцій в Донецькій митниці ДФС. 
Проводився обмін інформацією про стан прогнозних показників надходжень до Державного бюджету України та зовнішньоекономічну діяльність у регіоні, про суми митних та інших платежів, перерахованих митницею до Державного бюджету України з наростаючим підсумком в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а також стан виконання індикативних показників (листи від 13.07.2018 № 5122/9/05-70-19-01,                   від 13.08.2018 № 5975/9/05-7-19-01, від 13.09.2018 №6793/9/05-70-19-01, від 12.10.2018 № 7614/9/05-70-19-01, від 13.11.2018 № 8422/9/05-70-19-01, від 12.12.2018 № 9311/10/05-70-19-01)

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
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, які надходили до митниці, доводились до відома особового складу із вжиттям відповідних заходів щодо їх виконання
5.3
Забезпечення взаємодії з Головним управлінням ДФС у Донецькій області щодо виконання спільних завдань, визначених ДФС
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 митного законодавства України, складання протоколів про ПМП та інформування Головних управлінь ДФС у областях, з урахуванням місця знаходження платників податків, з метою прийняття рішення про проведення контрольно-перевірочних заходів
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
В рамках співробітництва з митними органами іноземних держав отримано та опрацьовано 2 запити від Республіки Білорусь (Гомельська митниця Державного митного комітету) про надання адміністративної допомоги, щодо проведення перевірки та опитування двох громадян. Отримано 8 відповідей на запити про надання адміністративної допомоги від митних органів іноземних держав, а саме:
від митних органів Російської Федерації: 
стосовно переміщення товару «інертні гази: аргон» ТОВ «ЮМДЖИ РТ ГАЗ»; стосовно переміщення товару «вугілля» ПрАТ «МК «Азовсталь», ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод»; ТОВ «Фарнтрейд», стосовно переміщення товару «посуд столовий»; 
від митних органів Російської Федерації та Республіки Грузії 
ТОВ «ЮМДЖИ РТ ГАЗ», стосовно переміщення товару «газ аргон»;
від митних органів Республіки Білорусь ТОВ «Д.С.А.», стосовно переміщення товару «частини грохота»;
від митних органів США та Республіки Польща, стосовно фізичних осіб.
В ході проведення перевірки, фактів ПМП не встановлено.
За результатами відпрацювання отриманих відповідей митних органів іноземних держав, направлено 2 матеріали: до ГУ ДФС у Харківській області для вирішення питання щодо проведення контрольно-перевірочних заходів у відношенні ТОВ «Агро Спец Торг» . Матеріали направлено за результатами відпрацювання відповіді митних органів Турецької Республіки;
до Харківського управління Офісу ВПП ДФС для вирішення питання щодо проведення контрольно-перевірочних заходів у відношенні 
ПрАТ «Артвайнері». Матеріали направлено за результатами відпрацювання відповідей, які надійшли від митних органів Азербайджанської Республіки та Російської Федерації



Розділ 6. Організація правової роботи

6.1
Моніторинг та контроль за дотриманням структурними підрозділами митниці  Регламенту митниці
Юридичний відділ
Протягом
півріччя
Протягом звітного періоду на постійній основі здійснюється контроль за дотриманням Регламенту митниці структурними підрозділами митниці під час організації їх діяльності, пов’язаної з виконанням покладених завдань та здійсненням повноважень
6.2
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
Щоквартально
Всі проекти організаційно-розпорядчих документів, договорів, контрактів, податкових та митних консультацій, в також проекти  листів та інших документів, які подаються на підпис керівництву митниці, проходили перевірку на відповідність чинному законодавству. У разі виявлення недоліків чи зауважень, відповідний проект повертався відповідальному виконавцю на доопрацювання. 
Протягом звітного періоду проведено правову експертизу 609 проектів розпорядчих документів, розроблених структурними підрозділами митниці із фіксацією проведеної роботи у відповідному Журналі обліку проектів наказів Донецької митниці ДФС, опрацьованих юридичним відділом. Також проведено експертизу 33 проектів господарських договорів, та забезпечено внесення змін до існуючих договорів. Протягом звітного періоду нормативно-правові акти на державну реєстрацію до територіальних органів юстиції не направлялися
6.3
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 12.12.2015 № 778, із змінами, підготовлено 188 документів (листування з ДФС, судами, підприємствами, службові/доповідні записки), з яких 45 процесуальних документів у судових справах, стороною в яких є Донецька митниця ДФС або ДФС України.
Протягом звітного періоду митницею були підготовлені та направлені до суду 2 позовні заяви до Приморського відділу ДВС м. Маріуполь ГТУЮ у Донецькій області  та Нікольського  відділу ДВС ГТУЮ у Донецькій області про визнання протиправними дій державного виконавця щодо винесення повідомлення про повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття до виконання, визнання незаконним та скасування останнього та зобов’язання відкрити виконавче провадження. За позовною заявою до Нікольського  відділу ДВС ГТУЮ у Донецькій області судове рішення винесено на користь митниці

6.4
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
Протягом звітного періоду до митниці було пред’явлено 3 позови про визнання дій незаконними та зобов’язання  вчинити певні дії. Митницею було пред‘явлено 5 нематеріальних позовів по оскарженню дій державних виконавців.
Судами винесено:
на користь митниці 10 судових рішень, з яких: 3 за позовами про визнання дій незаконними та зобов’язання вчинити певні дії;  2 судових рішення за позовами митниці по оскарженню дій державних виконавців; 1 рішення по справі про визнання дій митниці по відмові у здійсненні митного оформлення та по зобов’язанню сплати антидемпінгового мита на суму можливих збитків 6147748,25 грн (ПрАТ «Дружківський завод металевих виробів» справа  № 805/1998/18-а); 4 рішення по оскарженню дій щодо правильності коригування митної вартості на суму можливих збитків 1430214,68 грн (справи №№ 2а-26083/10/0570, 2а-23378/10/0570 -                    ТОВ «Арсенал»; справи №№ 2а-2301/09/0570, 2а-23188/09/0570 –                      ТОВ «АНК»); 1 рішення по оскарженню податкових повідомлень-рішень на суму можливих збитків 31 847, 94 грн (ФОП Бєганський М.М.);
не на користь митниці 14 судових рішення, з яких: 1 рішення по справі по оскарженню коду товару; 6  рішень у справах по оскарженню правильності визначення митної вартості; 1 рішення по справі про визнання протиправними дій та бездіяльності суб’єктів владних повноважень та зобов’язання вчинити певні дії; 2 рішення по справі за позовом  митниці по оскарженню дій державних виконавців; 3 судових рішення по трудовим спорам; 1 рішення по оскарженню податкових повідомлень-рішень.
Всі 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 –  19 301,80 гривень.
Станом на 31.12.2018 на розгляді в судах всіх інстанцій знаходиться                  58 справ (з урахуванням справ минулих періодів). З загальної кількості справ:
35  адміністративних справ стосується питань здійснення митного оформлення на суму 19 478 тис. грн, з яких 3 справи стосується оскарження податкових повідомлень  на суму 59, 06 тис. грн; 3 справи стосується оскарження класифікаційних рішень на суму 1 734,60 тис. грн;  26 справ стосується оскарження правильності визначення митної вартості на суму 10 075,78 тис. грн; 3 справи пов'язані зі здійсненням митного контролю  та оформлення на суму 7 608,50 тис. грн; 
4 справи за позовом митниці по оскарженню дій державних виконавців;
11 трудових спорів за позовами про поновлення на роботі, скасування наказів про звільнення, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та інших виплат, пов’язаних із заробітною платою (на суму приблизно 1 215, 3 тис. гривень);
8 справ за позовами про визнання дій незаконними та зобов’язання вчинити певні дії (стосовно видачі довідки про перерахунок пенсії).
Співробітниками митниці, які діяли на підставі довіреностей, здійснювалось представництво інтересів Міністерства доходів і зборів, Державної фіскальної служби України у судових справах, стороною в яких виступали вищезазначені органи, а також готувалися  процесуальні документи від імені останніх

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 2 засідання постійно діючої Робочої групи по визначенню питання доцільності оскарження судових рішень, винесених не на користь митниці.  
На засіданнях обговорювалися питання доцільності оскарження Рішення Донецького окружного адміністративного суду від 09.10.2018 та постанови Першого апеляційного адміністративного суду від 19.12.2018 у справі № 0540/6415/18-а за позовом митниці до Приморського відділу ДВС м. Маріуполь ГТУЮ в Донецької області про визнання протиправним та скасування повідомлення Приморського відділу ДВС               м. Маріуполь  ГТУЮ у Донецькій області від 12.01.2018 (без номера) про повернення виконавчого документа – постанови митниці від 28.11.2017              № 0092/70000/17 стягувачу без прийняття до виконання та зобов’язання Приморського відділу ДВС м. Маріуполь ГТЮ у Донецькій області прийняти відповідне рішення у межах компетенції, визначеної Законом України «Про виконавче провадження», щодо відкриття виконавчого провадження за постановою митниці від 28.11.2017 № 0092/70000/17. 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
Внесення інформації до ПІК «Реєстр судових рішень» ЄАІС ДФС про судові справи, стороною в яких виступає  митниця, а також копій процесуальних документів забезпечувалось своєчасно та в повному обсязі. Питання знаходилось на постійному контролі
6.7
Моніторинг та узагальнення  інформації про стан розгляду справ у судах.
Формування звітів та інформаційно-аналітичних матеріалів
Юридичний відділ
Протягом
півріччя
Проводився постійний моніторинг стану розгляду справ у судах всіх інстанцій, а також здійснювались узагальнення і аналіз результатів розгляду справ у судах, стороною в яких виступала митниця.  Актуальна інформація з даного питання щомісяця  направлялася у вигляді звіту на регуляторно-правовий Департамент ДФС, а також за окремими запитами. Крім того, зазначена інформація, щомісяця доводилась 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, постанов Пленуму Верховного Суду.
Надання структурним підрозділам митниці методичної допомоги з правових питань
Юридичний відділ
Протягом
півріччя
Здійснювалось вивчення та аналіз судової  практики  відповідно до функціональних повноважень митниці.
Надавалась методична та практична допомога 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 виникали в процесі роботи митниці. Надавалися консультації з правових питань з фіксацією 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
Протягом півріччя
Надано 67 адміністративні послуги, про що підготовлено 6 звітів до ДФС. Інформація стосовно інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг знаходиться в актуальному стані
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
Сектор розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації

Протягом півріччя
Підготовлено 12 інформаційних матеріалів, в тому числі на виконання наказу ДФС від 02.04.2018 № 178 «Про реалізацію правопросвітницького проекту «Я маю право!», що стосуються компетенції митниці. Інформацію направлено до ГУ ДФС у Донецькій області для розміщення на суб-сайті територіальних органів ДФС у Донецькій області у рубриках «Новини» та «Я маю право!». 
На виконання доручення ДФС щодо проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії щодо популяризації серед суб’єктів господарювання застосування принципу «єдиного вікна» при електронному декларуванні товарів направлено 1 інформаційний релізів про показники роботи митниці в цьому напрямку. З цього питання проведено 1 захід (робоча спільна нарада)
7.3
Інформування громадськості щодо основних підсумків роботи митниці (статистичні, аналітичні матеріали) за всіма основними напрямами роботи шляхом розміщення інформаційних релізів на суб-сайті веб-порталу ДФС
Сектор розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації
структурні підрозділи
Протягом півріччя
На виконання вимог наказу ДФС від 02.04.2018 № 193 «Про забезпечення єдиної інформаційної політики щодо взаємодії із засобами масової інформації» підготовлено та направлено до ГУ ДФС у Донецькій області                                18 інформаційних матеріалів  про основні показники роботи митниці: у правоохоронному напрямку,  статистичні дані щодо товарообігу, кількості оформлених митних декларацій, наповнення бюджету за рахунок адміністрування митних платежів  
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
За зверненням громадянина проведено один особистий прийом. Темою звернення стало прохання надати роз’яснення  щодо постанови про порушення митних правил складеної у відношенні заявника. Заступником начальника митниці - начальником управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії митниці заявнику надано відповідні роз’яснення із визначеного питання.  Скарг та пропозицій від заявників під час або після проведення прийому не надходило. Доручення керівництвом митниці по результатам прийому не надавалось 
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
 До митниці надійшло 8 письмових звернення від громадян, що на               17 звернень менше,  ніж за відповідний період 2017 року (25 звернень), всі звернення класифіковані як заяви (100%). Скарг та пропозицій не надходило. 
Серед загальної кількості звернень, 3 повернуто авторам, як такі,  що не відповідають вимогам ч. 7 ст. 5  Закону України «Про звернення громадян» (зі змінами).
Всі заяви розглянуті своєчасно, заявникам надано вичерпні роз’яснення згідно діючого законодавства

7.6
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
До митниці надійшло 13 запитів, які  розглядались у рамках Закону України «Про доступ до публічної інформації». У порівнянні з відповідним періодом 2017 року кількість запитів зменшилась на один. За результатами розгляду інформаційних запитів все задоволено
7.7
Ведення діловодства та контроль за розглядом звернень громадян, направлених на розгляд до Донецької митниці ДФС правоохоронними, іншими державними органами виконавчої влади, звернень фізичних осіб-підприємців, арбітражних керуючих, адвокатів, запитів на публічну інформацію
Сектор розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації
Протягом півріччя
До митниці надійшло: 2  письмових звернення  від громадян та 6 звернень громадян, отриманих засобами електронного зв’язку – електронні звернення, 1 звернення щодо проведення особистого прийому. Всі звернення  зареєстровані в системі АІС «Управління документами». Реєстрація звернень громадян проводилась у картотеках: «ЗВГ_Громадяни», «ЗВГ_Електоронні звернення» та «ДФС_Особистий прийом» . У картотеці «Вхідна СЗГ_ЗПІ»  зареєстровані 9 запитів на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні митниці. У картотеці                 «Вхідна_ФОП_інше» зареєстровано 142 звернення фізичних осіб підприємців, арбітражних керуючих, адвокатів, з яких 19 з контрольним терміном виконання. На всі звернення  та запити на публічну інформацію, по яких визначені контрольні терміни виконання, надано вичерпні відповіді заявникам, у терміни передбачені чинним законодавством

7.8
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 21.02.2018 № 150 «Про затвердження форм звітності про стан роботи зі зверненнями громадян по Державній фіскальній службі України та її територіальних органах» до управління обслуговування платників ГУ ДФС у Донецькій області, у встановлені терміни, надавались звіти про стан розгляду звернень громадян у Донецькій митниці ДФС. 
До 10 числа місяця наступного за звітним у рубриці «Приймальня громадян» суб-сайту територіальних органів ДФС у Донецькій області оприлюднювалась інформації про стан розгляду звернень громадян у митниці.
Щомісяця керівництву митниці надавалися аналітичні довідки про стан роботи зі зверненнями громадян по митниці
7.9
Організація, забезпечення та систематичне оприлюднення інформації про діяльність митниці на офіційному веб-порталі ДФС, в офіційних друкованих виданнях, інформаційних стендах, а також наборів даних у формі відкритих даних на Єдиному державному  веб-порталі відкритих даних у формі відкритих даних
Сектор розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації
Протягом півріччя
Забезпечувалось систематичне оприлюднення інформації про діяльність митниці на суб-сайті територіальних органів ДФС у Донецькій області. Відповідно до вимог наказу ДФС від 15.01.2018 № 18 «Про підтримку в актуальному стані офіційного веб-порталу ДФС» до управління комунікацій ГУ ДФС у Донецькій області наданий звіт про відповідність та актуальність інформації, у рубриках та розділах, наповнення яких належать до компетенції митниці.  
Підтримувались в актуальному стані графіки прийому громадян керівництвом та посадовими особами митниці. 
На вимогу Університету митної справи та фінансів, для розміщення на суб-сайті територіальних органів ДФС у Донецькій області, направлено один матеріал про днів «відкритих дверей».
 З метою інформування позитивної думки серед громадськості на суб- сайті розміщений один матеріал про переможців (працівників митниці) Кубку України з паурліфтингу   
7.10
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

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня                2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» до управління обслуговування платників ГУ ДФС у Донецькій області направлено               16 наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних для оприлюднення на суб-сайті територіальних органів ДФС у Донецькій області в банері «Відкриті дані». Протягом дня або наступного дня з моменту оприлюднення на суб-сайті, відомості були оприлюднені на Єдиному державному порталі відкритих даних:  data.gov.ua
7.11
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
Забезпечувалось систематичне та оперативне оприлюднення інформації відповідно до ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації». До ГУ ДФС у Донецькій області 30 разів надавались матеріали для актуалізації інформації рубрик суб-сайту територіальних органів ДФС у Донецькій області, розпорядником яких є митниця. Актуалізовані матеріали у рубриках «Керівництво», «Робота з персоналом», «Приймальня громадян»,  «Діяльність»
7.12
Складання та забезпечення оприлюднення звітів щодо задоволення запитів на публічну інформацію
Сектор розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації
Протягом півріччя
Складені 6 звітів щодо задоволення запитів на публічну інформацію, які надійшли до митниці. Щомісяця до 10 числа наступного за звітним, звіти оприлюднювались у рубриці «Митниця» підрубриці «Публічна інформація» розділі «Звіти щодо задоволення запитів»
7.13
Забезпечення своєчасного реагування та оперативного розгляду інформації суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та громадян, яка надходить на сервіс «Пульс»
Структурні підрозділи
Протягом півріччя
Інформація щодо дій або бездіяльності працівників митниці від суб´єктів зовнішньоекономічної діяльності та громадян на сервіс «Пульс» не надходила
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
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 впроваджувалися
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 проводився моніторинг правильності заповнення електронних копій  МД та усунення виявлених недостовірностей у митних деклараціях та їх електронних копіях відповідно до Регламенту проведення звірки інформації, яка міститься в Єдиній автоматизованій інформаційній системі ДФС та локальних базах митниць, затвердженого наказом ДФС від 24.11.2014 № 321. Про результати аналізу звірки інформації та проведеної роботи із забезпечення повноти та достовірності даних інформація направлена до ДФС листами від 19.07.2018 № 5287/8/05-70-07,                          від 17.08.2018 № 6114/8/05-70-07, від 14.09.2018  № 6855/8/05-70-07,                від 19.10.2018 № 7761/8/05-70-07, від 15.11.2018 № 8538/8/05-70-07,                 від 19.12.2018 № 9434/8/05-70-07

Розділ 9. Організація фінансової діяльності. Матеріально-технічний розвиток

9.1
Проведення річної інвентаризації основних засобів та інших матеріальних цінностей 
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
ІV квартал

Проведено на підставі наказу митниці від  28.09.2018 № 205  «Про проведення річної інвентаризації». 
За результатами   протоколів інвентаризації розбіжностей між фактичною наявністю та даними бухгалтерського обліку не виявлено

9.2
Внесення змін до структури та штатного розпису митниці у разі необхідності та надання їх на затвердження в установленому порядку до ДФС
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Протягом півріччя

Зміни до структури та штатного розпису митниці вносились наказами митниці від 07.08.2018 № 155, від 16.10.2018 № 231 та від 07.12.2018                 № 272 та затверджені в установленому порядку
9.3
Проведення звірок з органами державної виконавчої служби Донецької області та Донецькій митниці щодо розпорядження конфіскованим майном

Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Щоквартально 
Здійснювався постійний контроль за розпорядженням конфіскованими товарами, транспортними засобами та іншими товарно-матеріальними цінностями на складах митниці. Щоквартально складались узагальнені акти щодо розпорядження конфіскованим майном, розбіжностей не виявлено
9.4
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

  9.5
Складання бюджетної та фінансової звітності про виконання кошторису за бюджетними програмами та подання її до ДФС та Головного управління Державної казначейської служби України м. Маріуполі 
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Протягом півріччя

Бюджетна та фінансова звітності складені своєчасно та якісно До ДФС та Головного управління Державної казначейської служби України у                     м. Маріуполі направлені  у встановлені терміни
9.6
Організація та проведення робіт з метою забезпечення підтримання в належному санітарному стані об’єктів митниці
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду організовано та проведено роботи з метою забезпечення підтримання в належному санітарному стані об’єктів митниці

  9.7
Здійснення заходів з питань проведення державної реєстрації (перереєстрації) на ім’я Державної фіскальної служби України речових прав на нерухоме майно та прав постійного користування земельними ділянками, розташованими за адресами: м. Краматорськ,                вул. Лікарська 13-А, м. Маріуполь, пр. Луніна 4

Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду здійснено державну реєстрацію (перереєстрацію) на ім’я Державної фіскальної служби України речових прав на нерухоме майно та прав постійного користування земельними ділянками розташованими за адресами: м. Краматорськ,                             вул. Лікарська 13-А, м. Маріуполь, пр. Луніна 4

  9.8
Здійснення заходів направлених на підготовку об’єктів митниці до експлуатації в осінньо-зимовий період 2018-2019 роки
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
ІІІ квартал

Здійснені заходи направлені на підготовку об’єктів митниці до експлуатації в осінньо-зимовий період 2018-2019 років

  9.9
Здійснення, відповідно до законодавства, розпорядження товарами, транспортними засобами комерційного призначення, строк зберігання яких на складі митниці закінчився
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду здійснювалося, відповідно до законодавства, розпорядження товарами, транспортними засобами комерційного призначення, строк зберігання яких на складі митниці закінчився
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»

Відділ по роботі з персоналом
Протягом півріччя
З метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки керівництвом митниці були прийняті рішення про оголошення                           4 конкурсних випробувань на посади категорій «Б» та «В». За результатами конкурсного відбору було визначено 12 переможців конкурсу (з них 6 переведено на вищу посаду в штаті митниці та                         6 призначено до штату митниці за результатами конкурсу) та 1 чол. визначено другим за результатами конкурсу кандидатом.
На протязі звітного періоду звільнилися 12 чол. на підставах: 3 чол. за власним бажанням; 3 чол. за угодою сторін; 1 чол. в порядку переведення до інших установ; 2 чол. у зв’язку із зміною істотних умов державної служби;
1 чол. у зв’язку зі скороченням чисельності або штату державних службовців (п. 1 ч. 1 ст. 87 Закону України «Про Державну службу»);                      1 чол. у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці (п. 1                     ст. 40 КЗпП); 1 чол. вилучений зі списків особового складу митниці у зв’язку зі смертю           
10.2
Робота із забезпечення службовими посвідченнями працівників митниці
Відділ по роботі з персоналом
Протягом півріччя
Проводилась робота зі створення електронних версій службових посвідчень з метою подальшого їх виготовлення.
Виготовлені посвідчення були видані 190 посадовим особам митниці
10.3
Проведення профорієнтаційної роботи серед абітурієнтів щодо вступної кампанії у вищих навчальних закладах України у 2018 році, з якими укладено договори про співпрацю

Відділ по роботі з персоналом
Протягом півріччя
До особового складу митниці було доведено інформацію стосовно можливості навчання  за освітньою програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» в Університеті митної справи та фінансів та здобуття наукового ступеня доктора філософії, доктора наук в Університеті Державної фіскальної служби України
10.4
Організація проходження практики студентами вищих навчальних закладів України, з якими укладено договори про співпрацю. Створення необхідних умов для виконання студентами програм практики
Відділ по роботі з персоналом
Протягом півріччя
Здійснювалась практична підготовка:
студента ІІ курсу навчально-наукового інституту «Митна академія» Університету митної справи та фінансів в термін з 23.07.2018 по 03.08.2018 у кількості 1 особа;
студента ІІІ курсу Університету митної справи та фінансів в термін з 17.12.2018 по 28.12.2018 у кількості 1 особа
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
Відділ по роботі з персоналом
Протягом півріччя
Згідно Плану підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб органів ДФС, навчання пройшли 68 осіб. Також 6 осіб прийняли участь у короткострокових семінарах
10.6
Організація проведення професійного навчання особового складу митниці без відриву від роботи

Відділ по роботі з персоналом
Протягом півріччя
Навчання у структурних підрозділах митниці проводилось згідно навчально-тематичних планів на ІІ півріччя 2018 року. У кожній  навчальній групі вівся журнал обліку занять професійного навчання без відриву від роботи.
Відповідно до наказу ДФС від 02.04.2015 № 236 «Про затвердження Положення про систему підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб органів ДФС» був проведений підсумковий контроль знань у формі диференційованих заліків за результатами професійного навчання без відриву від роботи. Тестування проводилось згідно графіка, затвердженого наказом митниці від 03.12.2018 № 701-к «Про проведення підсумкового контролю знань особового складу Донецької митниці ДФС за ІІ навчальний період 2018 року». 
Залік склали 334 особи (відмінно – 124 особи, добре – 170 осіб, задовільно – 40 осіб)
10.7
Організація навчання вперше прийнятих працівників протягом усього строку випробування. Встановлення наставництва

Відділ по роботі з персоналом
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду наставництво було встановлено над 6 особами вперше прийнятими на роботу до митниці. Навчання вперше прийнятих працівників організовувалось  протягом усього строку випробування. Ознайомлювальний період і набуття навичок практичної роботи за посадою проводився в митниці. Відповідальність за підготовку уперше прийнятого працівника до самостійного виконання службових обов’язків покладалася на наставника і керівника структурного підрозділу, до якого зараховано працівника. Навчання проводилось за індивідуальним планом теоретичної та практичної підготовки, який розроблено наставником та відображався у Щоденнику вперше прийнятого працівника
10.8
Ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників, бронювання військовозобов’язаних

Відділ 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 73 військовозобов’язаних працівника. Направлено до військових комісаріатів для анулювання:
2 посвідчення про відстрочку від призову до Збройних Сил на період мобілізації та на воєнний час; 6 повідомлень про зарахування військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік. Про зміну облікових даних до військових комісаріатів направлено 7 повідомлень
10.9
Проведення моніторингу виконання визначених завдань та ключових показників.
За результатами проведеного моніторингу, у разі потреби, здійснення перегляду завдань та ключових показників

Відділ по роботі з персоналом, 
структурні підрозділи
Щоквартально 
З метою моніторингу виконання затверджених завдань і ключових показників, актуальності та необхідності їх зміни або доповнення проводились співбесіди з кожною посадовою особою їх безпосередніми керівниками. Потреби у внесенні змін до затверджених завдань і ключових показників не виникало.
Крім того, відповідно до п. 11 Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640, протягом десяти робочих днів після призначення (переведення) на посаду державного службовця проводилось визначення йому нових завдань і ключових показників
10.10
Організація проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців
Відділ по роботі з персоналом
Жовтень - грудень
Проведені наступні заходи відповідно до наданих доручень ДФС                             від 01.10.2018 № 9/99-99-01-09(04) «Про проведення оцінювання»:
підготовлено список працівників митниці, оцінювання яких проводиться у 2018 році;
складено графік проведення оцінювання результатів службової діяльності;
надана консультативна допомога учасникам оцінювання у період його проведення;
 узагальнена інформація та підготовлено наказ митниці від 03.12.2018                 № 696-к «Про затвердження результатів оцінювання службової діяльності державних службовців Донецької митниці ДФС» яким було затверджено висновки про результати оцінювання службової діяльності державних службовців митниці, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В» та визначено список працівників митниці, які підлягають преміюванню за результатами оцінювання
10.11
Визначення завдань і ключових показників для кожного державного службовця для проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців
Відділ по роботі з персоналом, 
структурні підрозділи
Грудень
Відповідно до доручення в.о. Голови ДФС Власова О. та вимог наказу ДФС від 12.12.2017 № 840 начальниками структурних підрозділів митниці забезпечено розробку та затвердження завдань, ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців органів ДФС, які займають посаду держаної служби «Б» або «В» (далі - завдання). Розроблені та затверджені завдання на кожного співробітника митниці були направлені до управління по роботі з персоналом, окрім працівників, які були відсутні на робочому місці з поважних причин (лікарняний, відрядження, відпустка, тощо).
Надавалася консультативна допомога структурним підрозділам митниці стосовно завдань для учасників оцінювання
10.12
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
Відділ по роботі з персоналом

Протягом півріччя
Фактів несвоєчасного подання декларацій  не виявлено


10.13
Проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади
Відділ по роботі з персоналом
Протягом півріччя
Відповідно до вимог постанови Кабінет Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, із змінами, по кожному призначеному до структури митниці працівнику (5 чол.) були направлені запити про проведення перевірки передбаченої Законом України «Про очищення влади».
За результатами отриманих відповідей на запити складено 9 довідок про результати перевірки передбаченої зазначеним законом
10.14
Ознайомлення вперше прийнятих 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
Відділ по роботі з персоналом
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду ознайомлені 6 співробітників
10.15
Контроль за вивченням та неухильним дотриманням Правил етичної поведінки та запобігання корупції в органах ДФС, затверджених наказом ДФС від 01.12.2016  № 979, із змінами
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції,
відділ по роботі з персоналом,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
На виконання вимог листа ДФС від 10.08.2018 № 24795/7/99-99-01-01-04-17 «Про дотримання трудової та виконавської дисципліни» проведено вивчення та обговорено дотримання трудової та виконавчої дисципліни з особовим складом митниці. Доповідна записка від 17.08.2018                               № 41/ДЗ/05-70-25
10.16
Проведення роз’яснювальної роботи серед посадових осіб з питань дотримання вимог закону України «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових актів антикорупційної спрямованості
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
Протягом півріччя
Роз’яснювальна робота із запобігання, виявлення і протидії корупції є одним із пріоритетних напрямків роботи та має спрямовуватися на забезпечення належного рівня знань та розуміння працівниками положень антикорупційного законодавства. З цією метою здійснено низку заходів роз’яснювального характеру у тому числі з 10 новоприйнятими співробітниками, на яких стали поширюватись вимоги Закону України «Про запобігання корупції»
10.17
Надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
Протягом півріччя
Сектором надано 20 консультацій, а саме:
роз’яснення заповнення граф е-декларацій – 7;
форми про суттєві зміни в майновому стані – 13.
На постійній основі сектором проводився 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 проведено                      10 інструктажів з новоприйнятими працівниками

10.18
Організація навчання, а також спеціальних семінарів  з питань запобігання корупції, поглиблення антикорупційних знань та підвищення правової культури і свідомості посадових осіб
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
Щоквартально 
Проводилась профілактика корупційних проявів, однією із складових якої були навчання з антикорупційного законодавства, проведення лекцій, семінарів і засідань круглих столів. Підготовлено 5 презентаційних матеріалів для проведення занять з особовим складом митниці щодо дотримання вимог окремих статей Законів України «Про запобігання корупції», «Про державну службу»; розроблені методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Протягом звітного періоду проведено 5 додаткових занять
10.19
Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Здійснюється контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів відповідно до вимог ст. 27 Закону України «Про запобігання корупції» 
10.20
Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
В рамках взаємодії з Управлінням захисту економіки в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України розглянуто 52 запита. Відносно працівників митниці, за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», складено 5 протоколів про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, відповідальність за яке передбачено ч. 2 ст. 172-б КУпАП 
10.21
Формування звітності про стан діяльності сектору з питань запобігання та виявлення корупції. За результатами проведеної роботи підготовка та надання керівництву митниці доповідної записки 

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
Грудень 
Інформація надана керівництву митниці доповідною запискою                    від 22.12.2018 № 47/ДЗ/05-70-25 
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

Підготовлені накази митниці:
від 09.07.2018 № 134 «Про внесення змін до Переліку користувачів               АС 05_70_02_01»;
від 09.07.2018 № 135 «Про внесення змін до наказу Донецької                  митниці ДФС від 13.04.2017 № 94»;
від 02.10.2018 № 210 «Про внесення змін до наказу Донецької                   митниці ДФС від 15.02.2017 № 43»;
від 12.12.2018 № 277 «Про створення комісії з проведення експертизи цінності документів секретного діловодства»;
від 26.12.2018 № 283 «Про внесення змін до наказу Донецької                 митниці ДФС від 27.11.2015 № 336»  
11.2
Проведення квартальних перевірок стану секретного діловодства в митниці
Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації 
 липень, жовтень

За результатами проведених перевірок стану секретного діловодства в митниці складені Акти перевірки наявності документів з грифом «Таємно», «Для службового користування», та виконання заходів із забезпечення режиму секретності при проведені всіх видів секретних робіт: вих. № 30/02-18дск від 04.07.2018; № 47/02-18дск від 03.10.2018


11.3
Організація навчання працівників митниці, діяльність яких пов’язана з державною таємницею, а також перевірки знання ними вимог нормативних документів з питань охорони державної таємниці
Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації 
Протягом 
півріччя, згідно навчально-тематичного плану
Проведені всі заходи, передбачені Навчально-тематичним планом
11.4
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 надання доступу до державної таємниці. Листи до ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях                         від 27.07.2018 №№ 37/02-18дск, 38/02-18дск
11.5
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

У Журналі обліку виїздів за кордон працівників, яким надано допуск та доступ до державної таємниці (інв. № 02-14) ведеться облік виїздів цих працівників. Протягом звітного періоду проінструктовано 4 працівника





11.6
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

Здійснювався постійний контроль за виконанням персоналом і користувачами вимог керівних документів з технічного захисту інформації в автоматизованій системі та на автоматизованих робочих місцях. Порушень не виявлено 
11.7
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 здійснювалось систематично, згідно з виходом нових сігнатур
11.8
Забезпечення генерації ключів ЕЦП користувачів та адміністрування ПТК «Клієнт банку – Банк» 
 Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом півріччя

Направлені листи до ГУ Державного казначейства України в Донецькій області вих.:
від 16.07.2018 № 5182/9/05-70-02;
від 30.07.2018 № 5521/9/05-70-02;
від 01.10.2018 № 7290/10/05-70-02;
від 16.10.2018 № 7675/10/05-70-02;
від 17.12.2018 № 9380/10/05-70-02;
від 27.12.2018 № 9636/10/05-70-02 
11.9
Забезпечення роботи автоматизованої системи 1 класу сектору охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації Донецької митниці ДФС, призначеної для обробки службової інформації, що є власністю держави АС 05_70_02_01
Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
 Протягом 
півріччя

Роботи проводилися згідно Календарного плану обслуговування                      АС 05_70_02_01



