
ЗВІТ 
про виконання Плану роботи Донецької митниці ДФС на 2018 рік

1. Загальна інформація та основні статистичні показники діяльності 
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На цей час у зоні діяльності Донецької митниці ДФС на державному кордоні функціонують:
 два морські пункти пропуску: «Маріупольський морський порт комбінату «Азовсталь», «Маріупольський морський торговельний порт» з пунктом контролю «Азовський судноремонтний завод».
Функціонують дев'ять митних постів Донецької митниці ДФС: 
«Маріуполь-порт», 
«Маріуполь-спеціалізований», 
«Азовсталь», 
«Сартана», 
«Покровськ», 
«Краматорськ», 
«Слов'янськ», 
«Бахмут», 
«Костянтинівка».

Чисельність (станом на 31.12.2018): 
штатна – 371 одиниця;
фактична – 368 одиниць.		
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Протягом року митницею оформлено операції з товарами 957 осіб. Збільшення на 27% порівняно з минулим роком загальної кількості суб’єктів, що здійснювали операції з товарами, відбулось при зменшенні кількості суб’єктів-експортерів (на 11%) за рахунок зростання числа осіб, які здійснили імпортні операції (на 54%, зокрема, вдвічі зросла кількість громадян).  
Значна частина осіб (63%) здійснили оформлення 1-2 митних декларацій, 31% – до 100 МД, 4% –  до 500 митних декларацій. 
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Протягом року оформлено 54 672 митні декларації. Кількість оформлень експортних операцій (експорт, реекспорт, переробка за межами митної території України) здійснено за 34 434 МД, імпортних (імпорт, реімпорт, переробка на митній території) – 12 169 МД, транзитних (внутрішній транзит) – 37 МД. Також оформлено 8 032 попередніх, тимчасових, періодичних митних декларацій, МД в режимі тимчасового ввезення/вивезення, митного складу. 
Слід відзначити значне зростання кількості митних декларацій, оформлених на товари в митному режимі імпорт (на 2 005 МД або на 20%), збереження на рівні минулого року кількості оформлень в митному режимі експорт (збільшення на 110 МД або на 0,3 %). 
Питома вага інших митних режимів у загальній кількості оформлень є досить незначною. 
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Порівняно з 2017 роком зовнішньоторговельний обіг збільшився                на 7% та склав 5 млрд 6 млн дол. США. Імпортовано товарів на                               1 млрд 223 млн дол. США (збільшення на 3%), експортовано – на                        3 млрд 783 млн дол. США (збільшення на 8%). Позитивне сальдо торговельного балансу складає 2 млрд 560 млн дол. США. 
Протягом року пік зростання імпорту прийшовся на березень                            (120 млн дол. США за місяць). З квітня обсяги зменшувались, залишаючись до серпня на рівні близько 107 (+/-9%) млн дол. США на місяць. Далі спад продовжився, у листопаді обсяги досягли найнижчого значення –                            76 млн дол. США та дещо збільшились у грудні (на 12 млн дол. США порівняно з попереднім місяцем).
Обсяги імпорту у січні-травні 2018 року перевищували обсяги аналогічного періоду 2017 року на 76%, у червні-грудні 2018 року приріст до минулорічних обсягів є негативним, імпорт у цей період на 24% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Найбільше значення експорту – у червні 2018 року (419 млн дол. США), найнижче – у грудні (246 млн дол. США). Динаміка обсягів експорту у 2018 році відрізняється від динаміки 2017 року, проте загальні обсяги порівнянні та у звітному періоді перевищили минулорічні.  
На офіційному сайті ДФС розміщено дані щодо стану зовнішньої торгівля товарами протягом 2018 року (відносно 2017 року). Питома вага оформлень в зоні діяльності митниці у загальному товарообігу України у 2018 році становить 4,8% (при 5 % - у 2017 році). Доля в обсязі імпорту України - 2,2% (у 2017 - 2,4%), в експорті – 8% (у 2017 - 8,1%). 
Темпи зростання експорту по митниці дещо уповільнились порівняно з темпами по ДФС (по митниці приріст до 2017 року склав 8%, по ДФС – 9%). Темпи зростання імпорту – значно нижче (по митниці – 3%, по ДФС –  15%).
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У географічній структурі зовнішньої торгівлі товарами в зоні діяльності митниці питома вага:
країн ЄС зросла з 44% у минулому році до 49% у теперішньому та складає 60% в експорті та 17% в імпорті, 
країн СНД – зменшилась з 33% до 30% (21% в експорті та 57% в імпорті).

ЕКСПОРТ
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За результатами порівняльного аналізу експорту, оформленого протягом 2017 та 2018 років, можна зробити висновок про тенденцію зменшення експорту товарів майже за всіма показниками, крім обсягів за вартістю, а саме:
кількість суб'єктів-експортерів – зменшення на 11% (2017 рік – 402 суб'єкти, 2018 рік – 359 суб'єктів). З зазначених експортерів 235 працювали протягом обох періодів. Не здійснювали цього року оформлення у митниці 167 торішніх суб'єктів (крупніші з них – це металургійні підприємства з потужностями на непідконтрольній території та експортери зернових культур). Нові – 126 підприємств, з яких крупніші є експортерами зерна та продукції важкого машинобудування;
кількість експортних оформлень – зменшення на 0,9% (2017 рік – 34 754 МД, 2018 рік – 34 434 митних декларацій); 
обсяг експорту за вагою – зменшення на 5% (2017 рік – 10,033 млн тонн, 2018 рік – 9,514 млн тонн); 	
обсяг експорту за вартістю – збільшення на 8% (2017 рік –                      3,489 млрд дол. США, 2018 рік – 3,783 млрд дол. США).
Перелік сорока найбільших експортерів у 2017 та 2018 роках стабільний (на рівні 30 підприємств) та базується на суб’єктах металургійної, видобувної, машинобудівної, хімічної, коксохімічної та харчової галузей. Значна їх частина – виробники (за контрактами виробників здійснено близько 80% обсягів експортованих ними товарів).
Їх основу, з долею в загальному експорті 83,3%, складають металургійні підприємства чорної металургії та кольорової металургії. 
Доля в експорті найбільших експортерів – машинобудівельних та металооброблювальних підприємств – 4,6%; підприємства видобувної галузі, виробники скла, кераміки з долею 2,5%; підприємства харчової та сільськогосподарської галузей – 1,5%. Крупніші експортери – хімічні та коксохімічні підприємства з долею 0,8%.
Питома вага найбільших експортерів, що здійснювали торгівлю металом, продукцією машинобудування, вогнетривкими виробами, інертними газами, продовольчими товарами та сільськогосподарською продукцією складає 3,5%.
Сорок найбільших підприємств забезпечили 96,1% загальної вартості експорту. Частина з них входить до переліку найкрупніших платників податків.
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В товарній номенклатурі експорту головну позицію з питомою вагою в загальному обсязі понад 84% займають метали та вироби з них (товари груп 72-83). Порівняно з минулим роком їх обсяги збільшились з 2 млрд 913 млн до                        3 млрд 185 млн дол. США (на 9%), за вагою – зменшились з 6,19 до                          5,67 млн тонн (на 8%). Основні країни експорту: Італія (36% всієї металопродукції), Російська Федерація, Польща, Туреччина, Велика Британія, Єгипет, Білорусь.
Основні групи товарів: 
чорні метали (79,9% у загальних обсягах): сталь нелегована (напівфабрикати, прокат плоский, профілі, прутки та бруски) та інша легована (прокат, напівфабрикати, сляби), первинні продукти чорної металургії (чавун, феросплави);
вироби з чорних металів (2,1%): труби, рейки, печі та ін.;
вироби з міді та мідні сплави необроблені (1,1%);
свинець необроблений і вироби із свинцю (0,9%);
алюміній необроблений і вироби з алюмінію (0,2%). 
Питома вага митниці в експорті зазначених груп товарів по Україні складає 27,4% (за вартістю).
Доля товарів груп 84-90 (машини, устаткування та транспорт) – 7%: обсяги збільшились з 207 до 260 млн дол. США (на 26%), за вагою – з 76 до 78 тис. тонн (на 2%). Питома вага митниці в експорті зазначеної групи товарів по Україні – 4,7%. Основні країни експорту: Російська Федерація, Казахстан, Польща, Словаччина, Індія, Франція. 
Основні товарні позиції:
стани прокатні та вали до них (з долею 1,5% в загальному обсязі експорту); 
обладнання для подрібнення, розмелювання, змішування (0,7%); 
вали трансмісійні (0,7%); 
машини та механічні пристрої спеціального призначення (0,5%); 
обладнання для сушіння (0,4%);
електричне устаткування (0,3 %) та ін. 
Товари груп 01-24 (продовольчі товари та продукція сільського господарства; 4%): обсяги зменшились з 206 до 156 млн дол. США (на 24%), за вагою – з 878 до 671 тис. тонн (на 24%). Товари експортувались до таких країн: Ліван, Єгипет, Ізраїль, Іспанія, Азербайджан, Лівія, Туніс, Грузія, Франція та ін.
Зменшення обумовлено значним зниженням експорту соняшникової олії (на 39 млн дол. США або на 71%) та шроту соняшникового (на                                    10 млн дол. США або на 41%), меду натурального (на 4 млн дол. США або на 50%) – при збільшенні обсягів експорту шроту соєвого (на 6 млн дол. США або на 43%), пшениці (на 4 млн дол. США або на 5 %) та кукурудзи (на                    1,5 млн дол. США або на 31 %).   
Основні товарні позиції:
пшениця (з долею 2% в загальних обсягах експорту по митниці);
шрот соняшниковий (0,4%) та соєвий (0,6%); 
олія соняшникова (0,4%);
кукурудза (0,2%); 
мед натуральний, ячмінь, кондитерські вироби, вино ігристе та інші.
Доля митниці в експорті по Україні зазначеної групи товарів – всього 0,8%.
Обсяги експорту мінеральних продуктів (товарів груп 25-26 з долею 3%: глини, солі, каоліну, польового шпату, шлаків) збільшились з 89 до                           99 млн дол. США (на 11%), за вагою – з 2,68 до 2,91 млн тонн (на 8%). 
Основні країни експорту: Російська Федерація, Польща, Угорщина, Білорусь.
По групах 68-70 (Вироби із каміння, скла, кераміки: цегли вогнетривкі; плити для мостіння; скло; вироби з гіпсу; плитка для підлоги; посуд; декоративні керамічні вироби; вироби з вогнетривкої кераміки; вогнетривка теплоізоляція) – 0,9% в загальних обсягах експорту по митниці та 8,3% в обсягах зазначеної групи товарів по Україні – обсяги збільшились з 31 до          33 млн дол. США (на 9%), за вагою – зменшились з 105 до 103 тис. тонн           (на 2 %). 
По групі 27 (паливно-енергетичні товари: продукти високотемпературної переробки кам’яновугільної смоли; пек коксовий; кокс) – 0,8% в загальних обсягах експорту по митниці – обсяги збільшились з 24 до           28 млн дол. США (на 21%), за вагою  зменшились – з 71 тис. тонн до 58                    (на 19 %). 
По групах 28-40 (продукція хімічної промисловості, каучук: інертні гази, органічні хімічні сполуки, сульфати, суміші сполучні, цемент вогнетривкий, вироби з полімерних матеріалів, з гуми; 0,4%) обсяги збільшились з 15,9 до 16,9 млн дол. США (на 6%), за вагою –  з 22,1 до 21,9 тис. тонн (на 1 %). 
Питома вага інших товарів складає 0,1%.
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Країни максимального експорту у 2018 році у порівнянні з аналогічним періодом минулого року: 
збільшились обсяги 
Італія (її доля складає 31%, експортувались: нелегована сталь; чавун переробний; сталь легована у первинних формах) – з 954 млн до                                  1 млрд 153 млн дол. США (на 21%); 
Польща (8%, нелегована сталь; глини; свинець необроблений; сіль; вироби з чорних металів) – з 240 до 319 млн дол. США (на 33%);
Туреччина (8%; нелегована сталь; чавун переробний; продукти високотемпературної перегонки кам’яновугільних смол) – з 251 до                                  291 млн дол. США (на 16%); 
Велика Британія (4%, нелегована сталь; сталь легована в первинних формах; плавучі засоби) – з 132 до 161 млн дол. США (на 22%); 
Єгипет (3%, нелегована сталь; чавун переробний; пшениця) – з 89 до                   118 млн дол. США (на 32%);
Білорусь (3%; нелегована та інша легована сталь; глини; вироби з міді) – з 106 до 119 млн дол. США (на 13%);
Іспанія (3%; нелегована сталь; олія соняшникова; тверді відходи, одержані під час екстракції рослинних жирів та олій) – з 38 до                                  112 млн дол. США (у 2,9 раза);
Угорщина (3%; нелегована сталь; сіль) – з 83 до 96 млн дол. США                     (на 15%);
зменшились обсяги 
Російська Федерація (16%, нелегована та інша легована сталь; глини; машини та механічні пристрої; обладнання; стани прокатні та вали до них; вали трансмісійні) – з 674 до 603 млн дол. США (на 11%);
США (2%, чавун переробний; нелеговані та інші леговані сталі; феросплави; інертні гази) – з 216 до 90 млн дол. США (на 58 %).

Також слід відмітити суттєве зниження обсягів експорту до таких країн: 

Нідерланди - з 65 до 32 млн дол. США (зменшився експорт олії та шроту соняшникових, прокату, алюмінію необробленого, феросплавів);
Алжир - з 47 до 21 млн дол. США (відбулось зниження обсягів експорту напівфабрикатів за нелегованої сталі, відсутній експорт олії соняшникової, пшениці, феросплавів);
Німеччина – з 42 до 25 млн дол. США (зменшився експорт прокату, феросплавів, меду). 















ІМПОРТ
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За результатами порівняльного аналізу імпорту за 2017-2018 роки, попри спад, що відбувся з червня 2018 року, сумарно за рік наявний приріст за всіма показниками,  а саме:
кількість суб'єктів-імпортерів – збільшення на 51% (2017 рік –453 особи,  2018 рік – 686 осіб);
кількість імпортних оформлень – збільшення на 20% (2017 рік – 10 151 МД, 2018 рік – 12 169 МД);
обсяг імпорту за вагою – збільшення на 4% (2017 рік – 6,202 млн тонн, 2018 рік – 6,478 млн тонн); 	
обсяг імпорту за вартістю – збільшення на 3% (2017 рік –                        1,185 млрд дол. США, 2018 рік – 1,223 млрд дол. США). 
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У 2018 році порівняно з минулим роком обсяги імпорту товарів товарної позиції 2701 (вугілля; 49%) збільшились з 578 до 596 млн дол. США (на 3%), за вагою – з 4,63 до 4,9 млн тонн (на 6%).  

Основні країни імпорту: Російська Федерація, США. 
Основні підприємства-імпортери або одержувачі товарів – це коксохімічні, металургійні та енергетичні підприємства області.
По групах 72-83 (Метали та вироби з них: феросплави; цинк необроблений; відходи і брухт з міді; нікель необроблений; алюміній необроблений; мідь рафінована; свинець необроблений; напівфабрикати, прутки з нелегованої сталі; дріт алюмінієвий) обсяги збільшились з 184 до 204 млн дол. США (на 11%), за вагою – зменшились з 92 до 89 тис. тонн                  (на 4%).
 Доля групи в загальних обсягах імпорту по митниці – 17%, в обсягах зазначеної групи товарів по Україні - 5,7%.
Основні імпортери – металургійні, металооброблювальні та машинобудівні підприємства області. 
Основні країни імпорту: Казахстан, Норвегія, Чехія, Російська Федерація, Узбекистан, Бразилія, Польща, Китай, Південна Африка.
По групах 84-90 (машини, устаткування та транспорт: ливарне обладнання; фільтрувальне обладнання; вагони залізничні; електроди вугільні; частини доменної печі; підшипники; валки прокатні; електричне устаткування; інше обладнання, машини та механічні пристрої; 16%) обсяги збільшились з 151 до 191 млн дол. США (на 26%), за вагою – з 28 до 60 тис. тонн (в 2,1 раза). 
Країни імпорту: Китай, Німеччина, Російська Федерація, Італія, Чехія, Литва. 
По групах 25-26 (мінеральні продукти: марганцева руда; вапняк; магнезит; польовий шпат; портландцемент; хромітовий пісок; азбест; інші мінеральні речовини) – 6% в загальних обсягах імпорту по митниці та 9,6% в обсягах зазначеної групи товарів по Україні – обсяги збільшились з 75,5 до                     76,3 млн дол. США (на 1%), за вагою – з 1,045 до 1,23 млн тонн (на 18%). 
Основні країни імпорту: Російська Федерація, Туреччина, Південна Африка.
По групах 28-40 (Продукція хімічної промисловості, каучук: цемент вогнетривкий; суміші сполучні; глазур; карбіди; конвеєрні стрічки та ремені; інертні гази; силікон у первинних формах; сода кальцинована; інші продукти; 5%) обсяги збільшились з 59 до 63 млн дол. США (на 7%), за вагою – з 59,6 до 59,8 тис. тонн (на 0,3%). 
Основні країни імпорту: Німеччина, Китай, Російська Федерація, Словаччина, Чехія, Греція, Словенія, Італія. 
По групах 68-70 (вироби із каміння, скла, кераміки: цегли вогнетривкі; вироби з каменю, вогнетривкої кераміки; скло листове; скловолокно) – 4% в загальних обсягах імпорту по митниці та 6,3% в обсягах зазначеної групи товарів по Україні – обсяги збільшились з 35 до 48 млн дол. США (на 36%), за вагою – з 23,8 до 23,3 тис. тонн (на 2%). 
Основні країни імпорту: Китай, Німеччина, Туреччина, Польща, Індія, Російська Федерація, Словаччина.
По групі 27 (паливно-енергетичні товари (без 2701): кокс з кам’яного вугілля, смола фенольна, мастила та оливи; 3%) обсяги зменшились з 94 до                         31 млн дол. США (на 67%), за вагою – з 324 до 113 тис. тон (на 65%). Країни імпорту: Російська Федерація. 
Доля обсягів імпорту по митниці групи 27 (з 2701 кам’яне вугілля)                   (672 млн дол. США) в обсягах зазначеної групи товарів по Україні – 4,6%.
По групах 01-24 (продовольчі товари та продукція сільського господарства: продукти для годівлі тварин; какао-порошок, какао-паста; свині живі; живці та прищепи плодових дерев; сполуки ароматичних речовин; суміші антиоксидантів; патока; кукурудза; свійська птиця; екстракти; сушені плоди та ін.; 0,7%) обсяги збільшились з 4 до 8 млн дол. США (в 2,1 раза), за вагою – з 2,6 до 5,1 тис. тонн (на 93%). 
Країни імпорту: Франція, Німеччина, Іспанія, Італія, Російська Федерація, Кот-Д'івуар.
Питома вага інших товарів складає 0,3%.
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Країни максимального імпорту у 2018 році у порівнянні з минулим  роком:

збільшились обсяги 

Російська Федерація (51%; вугілля кам'яне; кокс з кам'яного вугілля; руди марганцеві; вапняк; вагони) – з 625 до 629 млн дол. США(на 0,5%); 
США (9%; вугілля кам'яне) – з 105 до 107 млн дол. США (на 2%);
Китай (8%, металургійне та ливарне обладнання; вироби з каменю або інших мінеральних матеріалів; електроди вугільні; печі; вироби з вогнетривкої кераміки; цемент вогнетривкий; феросплави; стани прокатні та валки до них; суміші сполучні та ін.) –  з 46 до 102 млн дол. США (в 2,2 раза);
Німеччина (5%; цемент вогнетривкий; вали трансмісійні; підшипники; електричні пристрої та прилади; промислове обладнання; навантажувачі; верстати; вироби з вогнетривкої кераміки; частини машин та ін.) – з 43 до                56 млн дол. США (на 32%);
Чехія (4%; феросплави; машини та обладнання; верстати; цемент вогнетривкий; арматура; стани прокатні та валки до них) – з 17 до                                43 млн дол. США (у 2,5 раза);
Казахстан (3%; цинк необроблений; феросплави; мідь; добрива; вугілля) – з 36 до 41 млн дол. США (на 14%); 
Польща (1,4%; брухт мідний; вогнетривкі цегли та інші вогнетривкі вироби; ангоби, керамічна глазур; цемент; частини машин) – з 10 до                     18 млн дол. США (на 81%);


зменшились обсяги

Норвегія (3%; феросплави) – з 41 до 29 млн дол. (на 29%);
Італія (2,4%; фільтрувальне устаткування; машини та обладнання; суміші сполучні; пігменти та барвники, емаль та глазур; арматура) – з 41 до                           29 млн дол. США (на 29%); 
Узбекистан (1,5%; цинк необроблений) – з 21 до 19 млн дол. США                    (на 12%).



2. Результати роботи зі стягнення митних платежів за 2018 рік

Індикативні показники доходів у загальний та спеціальний фонди Державного бюджету України (далі - показники доходів) на 2018 рік доведені митниці наказом ДФС від 27.04.2018 № 239 «Про індикативні показники доходів для митниць  ДФС на січень - грудень 2018», становлять усього – 7 898 807,2 тис. грн, у т. ч. у загальний фонд – 7 878 142,9 тис. грн, у спеціальний фонд – 20 664,3 тис. гривень.
 У порівнянні з 2017 роком (3 940 790,8 тис. грн) індикативні показники доходів, які доведені митниці в 2018 році збільшено в 2,0 рази або на 3 958 016,4 тис. гривень.
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Фактично у 2018 році митницею у держбюджет перераховано 6 972 493,0 тис. грн, у тому числі в розрізі загального й спеціального фондів – 6 955 228,8 тис. грн і 17 264,2 тис. грн відповідно.
Виконання індикативних показників доходів за рік склало 88,3% (недовиконання становить 926,3 млн грн), у т. ч. загального фонду – 88,3% (недовиконання становить 922,9 млн грн) і спеціального фонду – 83,5% (недовиконання становить 3,4 млн грн).
Надходження до держбюджету у 2018 році в порівнянні з 2017 роком (6 608,7 млн грн) збільшилися на 5,5% або на 363,8 млн гривень.
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Середньомісячний показник перерахованих митницею у держбюджет митних платежів за 12 місяців 2018 року становить 581,0 млн грн, що у порівнянні з аналогічним періодом  2017 року (550,7 млн грн) більше на 5,5%.
Недовиконання митницею у 2018 році доведених індикативних показників обумовлено об’єктивними факторами та спричинене наступним.
1. Збереження у другому півріччі 2018 року тенденції зменшення загального обсягу імпорту до зони діяльності митниці порівняно з першим півріччям 2018 року.
Зменшення до зони діяльності митниці у другому півріччі 2018 року загального обсягу імпорту порівняно з першим півріччям 2018 року по вартості складає 13,4% або 2 437,6 млн грн; по вазі 16,1% або 597,8 тис. тонн та, як наслідок, відбулось зниження надходжень митних платежів до держбюджету на 515,1 млн грн з поступовим погіршенням стану виконання митницею індикативних показників доходів. До основних причин ситуації, яка склалася відносяться:
обмеження логістичного сполучення регіону (митниця знаходиться в регіоні поряд із зоною проведення ООС, у транспортному тупику держави, закритому з півночі, сходу, а з листопада, у зв’язку з азовською кризою, і з півдня);
зміна товарної номенклатури імпорту, яка обумовлена поступовим завершенням у 2018 році реалізації окремих проектів з модернізації обладнання в рамках програми розвитку металургійних підприємств групи Метінвест, до якої входять основні бюджетоформуючі підприємства Донецького регіону, на 2017-2020 роки.
Так,  у серпні  2018 року було завершено  ввезення складових комплектного об’єкту «слябова машина безперервного лиття заготовки МБЛЗ» вартістю 27, 879 млн євро, які імпортувались в рамках реалізації проекту «Будівництво комплексу машини безперервного лиття заготовок», та майже завершене ввезення більшої частини складових комплектного об’єкту «Фільтри з імпульсною очисткою в зборі в зоні спікання для агломашин» вартістю               10,367 млн євро в рамках реалізації інвестиційного проекту реконструкції аглофабрики. 
При митному оформленні складових вищевказаних комплектних об’єктів у першому півріччі 2018 року було сплачено 202,8 млн грн, що на 162,8 млн грн більше ніж у другому півріччі 2018 року.
 Обсяг надходжень митних платежів до держбюджету, який акумулюється митницею за результатами  митних оформлень, складається, переважно, з сировинних товарів або обладнання для виробництва власної продукції, що імпортуються найбільшими промисловими  підприємствами  регіону. 
За звітний період підприємствами забезпечено 5 млрд 177,9 млн грн або 74,3% від загальної суми перерахованих митних платежів за 2018 рік. 

2. Міграція суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, яка пов’язана з:
недостатньою пропускною здатністю наявних залізничних шляхів (на ділянці шляху Волноваха – Комиш Зоря, який з’єднує  м. Маріуполь із іншими містами, існує одна колія залізної дороги);
нерентабельністю використання послуг міжнародних автоперевізників (страхові тарифи на автоперевезення в Донецький регіон порівняно з іншими регіонами достатньо високі, що пов’язано з близькістю до зони проведення  військової операції об’єднаних сил);
закриттям перевізниками контейнерних ліній перевезень у Маріупольському морському торговельному порту.
проблемами Маріупольського морського торговельного порту, які виникли після будівництва мосту через Керченську протоку внаслідок чого втрачено частину вантажопотоків через обмеження по висоті проходу в Азовське море великотонажного балкерного флоту, а також у зв’язку  недружніми діями Російської Федерації у відношенні іноземних суден, що направляються до портів Азовського моря;
корпоративним плануванням холдингу Групи Метінвест (найбільші обсяги митного оформлення товарів в інших митницях ДФС здійснені підприємствами, які географічно розташовані та акредитовані в зоні діяльності Донецької  митниці ДФС, але обсяги імпорту товарів підприємствами  залежать в значній мірі від планування закупівель відповідними департаментами, до складу якого в якості активів входять ці підприємства).
Усього за рік підприємствами, які перебувають на обліку в Донецькій митниці ДФС, в інших митницях ДФС сплачено митних платежів на суму 6 млрд 539,3 млн грн, що складає 93,8% від суми митних платежів, фактично перерахованих до держбюджету Донецькою митницею ДФС за 2018 рік   (6 млрд 972,5 млн грн).
Найбільші  обсяги митного оформлення товарів в інших митницях ДФС здійснені підприємствами,  які географічно розташовані та акредитовані в зоні діяльності Донецької митниці ДФС (4 млрд 664,1 млн грн або 66,9% від загальної суми митних платежів, перерахованих митницею до держбюджету; на 1 млрд 085,9 млн грн. більше ніж за минулий рік (3 млрд 578,2 млн грн).
За 2018 рік в Одеській митниці ДФС сплачено при митному оформленні вугілля кам’яного митних платежів на суму 3 млрд 289,9 млн грн; при            митному оформленні вугілля кам’яного та вапняку флюсового –                                   1 млрд 013,2 млн гривень. 
Причини перенесення підприємствами оформлення товарів до зони діяльності Одеської митниці ДФС, пов’язані з логістикою багатотоннажних суден (типу Kingsize, Panamasize) та проблемами, пов’язаними, зокрема, з будівництвом мосту через Керченську протоку та недружніми діями Російської Федерації у відношенні суден, що направляються до портів Азовського моря. 
В Запорізькій митниці ДФС з початку року підприємство – на шляху проходження залізничних вагонів – при митному оформленні вугілля кам’яного сплачено ще 359,5 млн гривень. 
Перенесення оформлень вугілля до Запорізької митниці ДФС (з червня 2018) року, за інформацією підприємства, пов’язано із необхідністю фінансування будівництва на території Запорізької області траси державного значення Маріуполь – Запоріжжя в рамках проведення митного експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування за рахунок перевиконання митницями ДФС доведених обсягів показників надходжень митних платежів.
Слід зауважити, що в подальшому вугілля кам’яне, оформлене в Запорізькій та Одеській митницях ДФС, спрямовується для виробничих потреб підприємств за місцем географічного їх розташування до м. Маріуполь.

3. Обмеження  морського судноплавства через Керченську протоку в Азовському морі.
Незаконно побудований Російською Федерацією міст через Керченську протоку в Азовському морі  призвів до обмежень морського судноплавства.
Вже після закріплення першої арки мосту в серпні 2017 року для суден, які прямують в Азовське море, було введене обмеження по висоті надводного габариту – 33 метри. Суднозахід крупнотонажного флоту DWT більше              40 тис. тонн в Маріупольський морський торговий порт став неможливий. Внаслідок відкриття Кримського мосту в травні 2018 року, починаючи з червня частина імпортних та експортних вантажів, переорієнтованих на південні порти України, збільшилась. Взагалі, порівняно з 2017 роком обсяг надходжень митних платежів за рахунок здійснення митних оформлень вантажів підприємств, які надходять морським транспортом через Маріупольський морський торговий порт, зменшився на 213,9 млн гривень.  

4. Припинення імпортних поставок у 2018 році коксу металургійного. 
За інформацією представників підприємства, припинення у 2018 році постачання коксу металургійного пов’язано зі стратегією Групи Метінвест на забезпечення потреб металургійних підприємств, які входять до її складу, коксом власного виробництва. 
Протягом 2017 року при митному оформленні коксу металургійного усього сплачено 488,8 млн гривень.
Зменшення суми сплачених митних платежів по даному товару за     2018 рік складає 324,4 млн грн, в тому числі внаслідок припинення імпортних поставок коксу металургійного 295,8 млн гривень. 
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В порівнянні з 2017 роком протягом 2018 року відбулось збільшення обсягів оподатковуваних імпортних операцій:
 за вартістю на 3,9% або на 46,2 млн дол. США та на 5,9% або                        1 860,1 млн грн відповідно. Найбільше зростання обсягу імпорту за вартістю у 2018 році відбулося по наступних групах товарів:
машини, устаткування й транспорт - в 1,3 рази (на 50,9 млн дол. США);
метали й вироби з них - в 1,1 рази (на 23,0 млн дол. США);
вироби із каміння, скла, кераміка (вогнетриви) - в 1,4 рази                         (на 13,4 млн дол. США);
по вазі на 2,5% або на 155,2 тис. тонн. 
Найбільше зростання обсягу імпорту по вазі встановлено по наступних групах товарів:
мінеральні продукти (руда марганцева, вапняк, магнезія) - в 1,2 рази                (на 182,8 тис. тонн);
вугілля - в 1,03 рази (на 143,4 тис. тонн);
машини, устаткування й транспорт - в 2,2 рази (на 33,4 тис. тонн).

Рівень податкового навантаження товарів, імпортованих зі сплатою митних платежів, в 2018 році в порівнянні з 2017 роком збільшився на 1,4% (у 2018 році – 40,1 дол. США/т, у 2017 році – 39,6 дол. США/т).
У перерахуванні на одиницю «грн/т» рівень податкового навантаження товарів в 2018 році (1 086,9 грн/т) у порівнянні з 2017 роком (1 052,2 грн/т) збільшився на 3,3%.
Крім зазначеного, зростання рівня податкового навантаження пов'язане зі зростанням на 1,4% середнього рівня митної вартості оподатковуваного імпорту протягом 2018 року (192 дол. США/т) у порівнянні із 2017 роком (189 дол. США/т).
Збільшення середнього рівня митної вартості оподатковуваного імпорту обумовлено:
зростанням світових цін на марганцеву руду, що підтверджується даними видання «CRU Monitor» (середній рівень митної вартості марганцевої руди в 2017 році – 180 дол. США/т, у 2018 році – середній рівень                           237 дол. США/т);
зростанням на 21% середнього рівня митної вартості феросплавів               (2017 рік – 2 036,96 дол. США/т; 2018 рік –2 469,98 дол. США/т);
збільшенням в 3,1 рази обсягів імпорту залізничних вагонів, напіввагонів, цистерн (у 2017 році – 11 950 тонн; у 2018 році –36 968 тонн). Середній рівень митної вартості зазначеного товару у 2017 році склав                 421,79 дол. США/т, у 2018 році середній рівень митної вартості товару збільшився на 12% за рахунок зміни асортименту ввезених вагонів (модель, тип, рік виготовлення) та склав 472,46 дол. США/т.
Загальна сума додаткових надходжень, отриманих у результаті контролю чистоти декларування (правильності визначення митної вартості, класифікації товарів, країни походження й надання податкових пільг), за              2018 рік становить 111 млн 872,8 тис. грн або 1,6% від суми митних платежів, фактично перерахованих у держбюджет митницею за 2018 рік                                  (6 млрд 972,5 млн грн).
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Основні бюджетоформуючі підприємства

Рівень перерахувань митницею митних платежів у Державний бюджет України залежить насамперед від стабільної роботи основних бюджетоутворюючих підприємств металургійної, вугільної й машинобудівної галузей Донецького регіону, від організації маршрутів транспортування вантажів, кількості обсягів ввозу сировинних матеріалів для виробництва власної продукції, і таке інше.
Основу переліку бюджетоформуючих підприємств становлять традиційні для Донецького регіону підприємства металургійної, вугільної, машинобудівної галузей.
10-ма бюджетоформуючими підприємствами - імпортерами за 12 місяців поточного року в держбюджет перераховано 5 млрд 916,0 млн грн, що становить 84,8% від загальної суми перерахованих митницею податків за цей період.
Питома вага 40-ка бюджетоформуючих підприємств - імпортерів у загальному перерахуванні податків і зборів у держбюджет у 2018 році становить 95,5%.

Основні бюджетоформуючі товари

Основу переліку сорока бюджетоформуючих товарів становлять товари сировинної групи, які традиційно імпортуються для власних виробничих потреб підприємствами металургійної, вугільної, машинобудівної галузей Донецького регіону.
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Питома вага податків, сплачених при митному оформленні основних сорока бюджетоформуючих товарів у загальних перерахуваннях податків і зборів у держбюджет становить 91,7%.
За підсумками роботи основним бюджетоутворюючим товаром по митниці є вугілля кам'яне:
75,3% від загального обсягу імпортованих товарів по вазі;
48,2% від загального обсягу імпортованих товарів по митній вартості;
46,2% від загальних перерахувань митних платежів у держбюджет або                     3 млрд 226,8 млн гривень.
До інших 40-ка основних бюджетоформуючих товарів відносяться:
промислове обладнання, транспорт (13,9%), вогнетривкі матеріали й вироби (7,1%), феросплави (8,0%), інші метали й вироби з них (5,2%), вапняк (3,6%), руда марганцева (2,9%), кокс (2,4%).

Питома вага сплачених податків по 30 бюджетоформируючим товарам у загальних перерахуваннях податків і зборів у держбюджет становить 89,3%. За 2017 рік такий показник по зазначених товарах становить 86,8%.

Умовні нарахування митних платежів
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Умовні нарахування становлять 244,370 млн гривень. У порівнянні з                2017 роком (171,237 млн грн) умовні нарахування в 2018 році збільшилися в                 1,4 рази (на 42,7%) або на 73,13 млн гривень.
Суми умовних нарахувань при митному оформленні товарів в 2018 році розподілені в такий спосіб:
товари в рамках угод із країнами ЄАВТ і Європейським Союзом –                146,902 млн грн (питома вага 60,1%); в 2017 році – 119,944 млн грн;
металобрухт і макулатура для утилізації – 88,449 млн грн (питома вага 36,2%); в 2017 році – 34,804 млн грн;
товари в рамках угод про вільну торгівлю із країнами СНД –                5,983 млн грн (питома вага 2,4%); в 2017 році – 5,379 млн грн;
товари, завезені на митну територію України в митному режимі реімпорту – 0,334 млн грн (питома вага 0,1%); в 2017 році – 0,173 млн грн;
товари в рамках угод про вільну торгівлю з Республікою Грузія –               0,583 млн грн (питома вага 0,2%); в 2017 році – 1,950 млн грн;
електромобілі – 0,723 млн грн (питома вага 0,3%); в 2017 році пільги при митному оформленні подібного товару чинним законодавством України не надавалися;
транспортні засоби особистого користування при переселенні громадян на постійне місце проживання в Україну – 1,325 млн грн (питома вага 0,5%);                       у 2017 році – 1,169 млн гривень.

Результати роботи в напрямку правильності визначення митної вартості товарів за січень-грудень 2018 року
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За результатами роботи, проведеної в напрямку контролю правильності визначення митної вартості товарів протягом 2018 року, митна вартість імпортних товарів збільшена на 253 млн 013,52 тис. грн, внаслідок чого до Державного бюджету України додатково перераховано 53 млн 456,24 тис. грн митних платежів, з яких:
сума збільшення митних платежів при коригуванні митної вартості товарів, перерахованих до держбюджету – 53 млн 295,18 тис. грн;
сума митних платежів, перерахованих до держбюджету в порядку реалізації гарантій – 161,06 тис. грн
Зменшення додаткових надходження митних платежів внаслідок коригування митної вартості в порівнянні з 2017 роком (148 млн 810,72 тис. грн) на 64,1% або на 95 млн 354,48 тис. грн пояснюється:
зростанням у 2018 року світових цін на основний бюджетоутворюючий товар - кам’яне вугілля;
зміною асортименту та зниженням обсягу імпорту товарів, у відношенні яких протягом 2017 року відбувалось коригування митної вартості.
Так, протягом 2017 року імпортовано кам’яне вугілля марок ССОМСШ, АШ, АС, АМ загальною вагою 1 004 735 тонн. Додаткові надходження митних платежів внаслідок коригування митної вартості склали 77 млн 327 тис. гривень. У 2018 році імпорт даного товару збільшився та склав 1 080 560 тонн. Разом з викладеним, протягом звітного періоду відбулось зростання рівня фактурної вартості кам’яного вугілля. Таким чином, додаткові надходження митних платежів внаслідок коригування митної вартості протягом 2018 року зменшились та склали 5 млн 606 тис. гривень. Митна вартість кам’яного вугілля підтверджується ціновою інформацією про рівні світових цін, що зазначена у виданні «Метал-Експерт. Новини світового ринку вугілля».
Протягом 2017 року імпортовано товар «кокс металургійний» загальною вагою 182 002 тонн. Додаткові надходження митних платежів внаслідок коригування митної вартості товару склали 20 млн 060 тис. гривень. Протягом 2018 року імпорт даного товару зазначеним підприємством не здійснювався.
Протягом 2017 року імпортовано кам’яне вугілля марок Г, КО, ГЖ, Г загальною вагою 1 398 092 тонн. Додаткові надходження митних платежів внаслідок коригування митної вартості склали 8 млн 020 тис. гривень. У           2018 році імпорт даного товару склав 1 080 560 тонн. Додаткові надходження митних платежів внаслідок коригування митної вартості протягом 2018 року зменшились та склали 4 млн 590 тис. грн, що пояснюється зростанням рівня фактурної вартості кам’яного вугілля протягом звітного періоду та підтверджується ціновою інформацією про рівні світових цін, що зазначена у виданні «Метал-Експерт. Новини світового ринку вугілля».
Додаткові надходження митних платежів по зазначених товарах у                   2018 році в порівнянні із 2017 роком зменшились на 95 млн 211 тис. гривень.
До інших основних товарів, у відношенні яких відбулось коригування митної вартості товарів протягом звітного року належать: обладнання для металургійної промисловості, вогнетривкі бетони та суміші, феросплави. 
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Протягом 2018 року контроль правильності визначення митної вартості здійснений по 11 805 товарам. Коригування митної вартості товарів здійснено у 1 088 випадках, що складає 9,2% від загальної кількості оформлених товарів у митному режимі «імпорт». 
Із загальної кількості товарів, оформлених за другорядними методами визначення митної вартості у відношенні 178 товарів прийняті рішення про коригування митної вартості, у тому числі по 152 товарам за результатами відпрацювання інформації АСАУР за кодами 105-2 «Контроль правильності визначення митної вартості товарів» та 106-2 «Витребування документів, що підтверджують митну вартість товарів».
Додаткові надходження митних платежів внаслідок прийняття рішень про коригування митної вартості товарів склали 15 млн 639,68 тис. грн, у тому числі 13 млн 578,10 тис. грн за результатами відпрацювання інформації, що сформована АСАУР за кодами 105-2, 106-2.

Результати класифікаційної роботи Донецької митниці ДФС

Протягом 2018 року митницею прийнято 79 рішень про визначення коду товару, якими змінено коди згідно з УКТ ЗЕД 125 товарів, 44 з яких – із збільшенням ставки ввізного мита.
Сума додаткових нарахувань митних платежів в напрямку контролю правильності класифікації товарів за 2018 рік складає 55 342,14 тис. грн (за                 2017 рік – 51 114,03 тис. грн). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року сума додаткових нарахувань митних платежів у 2018 році збільшена у                 1,1 рази.
Із загальної суми донарахувань:
сума збільшень митних платежів за рахунок митного оформлення товарів на підставі рішень, прийнятих у поточному році, складає 831,6 тис. грн (найбільші донарахування відбулись за рахунок класифікації товарів «Токарні верстати з числовим програмним керуванням» – 105,2 тис. грн,  «Підшипники» – 60,54 тис. грн, «Пилки дискові» – 28,79 тис. грн, «Розчин для антиблікового покриття скла» – 22,62 тис. грн, «Каретка маркувальна» – 102,64 тис. грн, «Торкрет-установка» – 290,31 тис. грн, «Система керування передавальними візками» – 59,7 тис. грн, «Маркувальна фарба» – 44,27 тис. грн);
сума збільшень митних платежів за рахунок митного оформлення товарів на підставі рішень, прийнятих у попередніх періодах, складає                  738,46 тис. грн (основні донарахування відбулись за рахунок класифікації товару «вогнетривка невипалена цегла» – 661,91 тис. грн, «розчин для антиблікового покриття скла» – 76,55 тис. грн);
сума збільшень митних платежів за рахунок митного оформлення складових частин комплектних об’єктів складає 53 772,08 тис. грн (найбільші донарахування за рахунок комплектних об’єктів «Слябова машина безперевного лиття заготовки» – 47 411,07 тис. грн, «Двохпозиційна установка піч-ковш» – 1 544,85 тис. грн, «Статичний тиристорний компенсатор реактивної потужності» – 1 420,96 тис. грн, «Система керування і розподілу електроживлення» – 1 326,16 тис. грн).
Протягом 2018 року до митниці надійшло 47 звернень суб’єктів ЗЕД про прийняття попереднього рішення про класифікацію та кодування товару, в тому числі комплектного об’єкту, за результатами розгляду яких прийнято                         42 попередніх рішення про класифікацію в УКТ ЗЕД комплектних об’єктів та                    5 попередніх рішень про класифікацію та кодування товарів.

Результати роботи в напрямку контролю правильності визначення країни походження товарів 

Додаткові нарахування митних платежів за результатами контролю правильності визначення країни походження склали 3 074,4 тис. грн та отримані за рахунок: 
контролю за дотриманням режиму вільної торгівлі відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода) – 2 265,6 тис. грн;
самостійно сплачених митних платежів з наданням декларації інвойс та сертифіката з перевезення товару EUR.1 (далі – Сертифікат) – 96,1 тис. грн;
митного оформлення товарів, країна походження яких задекларована як невідома (у разі різних пільгової і повної ставок ввізного мита) – 115,1 тис. грн;
самостійно сплачені митні платежі після завершення митного оформлення товарів – 597,6 тис. гривень.
Відповідно до Угоди протягом 2018 року митницею видано                             3182 Сертифіката. 
Найбільша кількість Сертифікатів видана на товари, які експортовані до наступних країн ЄС: 
Польща – 819 (свинець, сплав свинця, плити газові, аргон рідкий, бензол сирий кам’яновугільний, болти, шрот соняшниковий, акумуляторні батареї, скло листове прокатне, цегли вогнетривкі, мертель вогнетривкий); 
Румунія – 417 (аргон рідкий, халва соняшникова, валки прокатного стану, свинець, сплав свинця, плити газові); 
Німеччина – 331 (мед бджолиний, віно ігристе, свинець, сплав свинця, халва соняшникова, скло листове прокатне, високовуглецевий феромарганець); 
Італія – 250 (свинець, сплав свинця, плитка керамічна, скло листове прокатне, аргон рідкий, акумуляторні батареї, чавун переробний); 
Болгарія - 201 (аргон рідкий, катанка гарячекатана з вуглецевої та легованої сталі, прокат холоднокатаний, болти, прутки латунні);
Чехія – 177 (аргон рідкий, бензол сирий кам’яновугільний, пруток латунний).
У розрізі товарів найбільша кількість Сертифікатів видана на наступні товари: 
«свинець», «сплав свинцю» (експортер – ТОВ «Спеціалізоване підприємство «Свинець», ТОВ «Транспорт» ) – 19,0 % від загальної кількості виданих Сертифікатів; 
«частини прокатного стану» (експортер - ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод») – 10,2 % від загальної кількості виданих Сертифікатів;
«аргон рідкий» (експортер – ТОВ «ЮМГ РТ ГАЗ») – 7,0 % від загальної кількості виданих Сертифікатів;
«опорні валки», «роліки» (експортер – ПАТ «Енергомашспецсталь») – 6,6 % від загальної кількості виданих Сертифікатів;
«плити газові» (експортер – ПрАТ "Грета") – 6,1 % від загальної кількості виданих Сертифікатів.
За звітний період митницею в рамках Угоди був наданий статус уповноваженого (схваленого) експортера ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод», ПрАТ «Зевс Кераміка», ТОВ «Гласкомерц», ТОВ «КФ «Дружківська», ПрАТ "Дружківський завод металевих виробів".
За результатами верифікації сертифікатів і декларацій про походження товарів з України протягом 2018 року підтверджено достовірність:
 4 сертифіката форми А, виданих Донецькою ТПП на товари, експортовані до Бельгії; 
3 сертифікатів про походження товару форми СТ-1, виданих Донецькою ТПП на товари, експортовані до Республіки Білорусь; 
1 декларації інвойс на товар, експортований до Румунії;
3 Сертифікатів, виданих митницею на товари, експортовані до Італії, Словаччини, Хорватії. 
За звітний період направлено 16 запитів до ДФС щодо верифікації                          27 декларацій інвойс, складених уповноваженими експортерами Швейцарської Конфедерації, Італії, Іспанії, Німеччини, Австрії та 10 Сертифікатів, виданих митними органами Норвегії, Італії, Словаччини, Греції, Чехії, Німеччини;                        19 запитів до ТПП Російської Федерації щодо перевірки 117 сертифікату форми ORIGINAL (вугілля) та 8 запитів до уповноважених органів Республіки Казахстан та Республіки Молдова щодо перевірки 11 сертифікатів про походження товарів форми СТ-1.
Протягом 2018 року отримано:
10 відповідей від митних органів країн-експортерів (Італії, Іспанії, Угорщини, Бельгії, Польщі, Франції, Німеччини, Нідерландів, Австрія) щодо підтвердження достовірності 5 декларацій інвойс та 7 Сертифікатів, направлених митницею до ДФС протягом 2016-2017 років;
18 відповідей від ТПП Російської Федерації про підтвердження факту видачи 86 сертифікатів форми ORIGINAL (вугілля);
3 відповіді від уповноважених органів Республіки Казахстан, Республіки Молдова про підтвердження факту видачі 3 сертифікатів про походження товарів форми СТ-1;
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 «Маріупольський 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 митних органів країни-експортера (Польща) щодо                 1 Сертифікату, згідно з якою не підтверджено преференційне походження товару «фільтроелемент UE 310 AS 13 Z». (запит направлений митницею до ДФС у 2017 році; митні платежі у сумі 10,3 тис. грн самостійно сплачені підприємством у повному обсязі у червні 2018 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» (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).


3. Результати роботи Донецької митниці ДФС
у правоохоронному напрямку за 2018 рік  


Направлено 8 повідомлень про протиправні діяння, що містять ознаки кримінальних правопорушень:
№ 1 – направлено до ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України (привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало у її віданні). Інформація про внесення до ЄРДР очікується.
№ 2 – направлено до ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України (вчинення дій, спрямованих на привласнення чи розтрату чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні) та ст. 366 КК України (службове підроблення). Інформація про внесення до ЄРДР очікується.
№ 3 – направлено до Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України (підроблення документів). Інформація про внесення до ЄРДР очікується.
№ 4 – направлено до ГУ ДФС у м. Києві, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів). У внесенні інформації до ЄРДР відмовлено.
№ 5 – направлено до ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало у її віданні). В результаті опрацювання інформації митниці, ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях вилучено матеріали перевірки та митні декларації. На теперішній час слідчим відділом другого управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється кримінальне провадження за                                                № 42018050000000321.
№ 6 – направлено до Управління захисту економіки в Донецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення). Інформація про внесення до ЄРДР очікується.
№ 7 – направлено до Приморського ВП Центрального ВП ГУ НП України в Донецькій області, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України (підроблення документів). У внесенні інформації до ЄРДР відмовлено. 
№ 8 – направлено до ОУ ГУ ДФС у Донецькій області у відношенні посадових осіб підприємства за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). Інформацію внесено до ЄРДР, розпочато кримінальне провадження № 32018050000000025.
 (2017 рік – направлено 5 повідомлень про кримінальні правопорушення).

Виявлено 231 ПМП  на загальну суму 55 974 379 гривень. 
Протягом звітного періоду складено 225 протоколів про ПМП (97,4 % від загальної кількості виявлених порушень по митниці), з них за інформацією підрозділів митниці – 14 ПМП:
УОМК та О – 5 ПМП (ч. 3 ст. 470 МКУ);
м/п «Маріуполь-порт» –  2 ПМП (ст. 472 МКУ);
м/п «Краматорськ»  – 2 ПМП (ч.2 ст. 470 МКУ, ч. 3 ст. 481 МКУ);
м/п «Маріуполь-спеціалізований» – 2 ПМП (ч. 3 ст. 470 МКУ); 
м/п «Покровськ» – 1 ПМП (ч.1 ст. 481 МКУ);
м/п «Слов’янськ» – 1 ПМП (ч. 3 ст. 469 МКУ);
м/п «Сартана» – 1 ПМП (ч. 1 ст. 469 МКУ).
(2017 рік – 12 ПМП (м/п «Маріуполь-порт», м/п «Сартана»,                                 м/п «Слов’янськ», м/п «Маріуполь-спеціалізований», м/п «Краматорськ»).
Митними постами складено 6 протоколів про ПМП (2,6 % від загальної кількості виявлених правопорушень по митниці):
 м/п «Маріуполь-спеціалізований»  - 3 ПМП (1 ПМП – ч. 1 ст. 470 МКУ,               1 ПМП – ч. 2 ст. 470 МКУ);
м/п «Азовсталь» - 2 ПМП (1 ПМП - ч. 3 ст. 470 МКУ, 1 ПМП – ч. 2                   ст. 469 МКУ);
м/п «Сартана»  - 1 ПМП – ч. 2 ст. 469 МКУ.
(2017 рік – митними постами протоколи про ПМП не складались).

Порушення митних правил у розрізі статей Митного кодексу України:

153 ПМП – ст. 470 МКУ (порушення строку транзиту);
34 ПМП – ст. 485 МКУ (використання т/з, ввезеного на митну територію                                                      України не за цільовим призначенням, ухилення від сплати митних платежів);
19 ПМП  - ст. 484 МКУ (тютюнові вироби з ДПІ);
13 ПМП – ст. 481 МКУ (порушення строку тимчасового ввезення);
6 ПМП – ст. 469 МКУ (видача без дозволу органу доходів і зборів товарів, митне оформлення яких не закінчено);
2 ПМП  - ст. 472 МКУ (недекларування, товари – тютюнові вироби, розчинювач, ДПС, Маріуполь-порт);
2 ПМП  - ч. 1 ст. 483 МКУ, ч. 2 ст. 483 МКУ (на суму 3 834 923,12 грн);
2 ПМП – ст. 482 МКУ (інформація ДПС, т/з «BMW 320 + Маріуполь-порт 52 млн грн).
(2017 рік – 164 ПМП на суму 8,26 млн грн)

ПМП з реально вилученими предметами – 23 ПМП на загальну суму                    52 139 456 гривень 
(2017 рік – 23 ПМП на суму 175 343 грн)





Структура вилучених предметів ПМП:

Назва предмету
Кількість ПМП
Вартість, тис. грн
% від загальної вартості
тютюнові вироби
20
86,25
0,17
промислові товари
1
52 000,00
99,73
транспортні засоби
1
46,35
0,09
інше
1
6,86
0,01
Разом
23
52 139,46
100,00

Направлено 57 запитів до митних органів іноземних держав: 
проекти до Департаменту – 36 (Чехія, Італія, США, Білорусь, Грузія, Литва, Туреччина, Росія, Болгарія, Естонія, Ізраїль, Угорщина, Австрія, Польща, Британські Віргінські острови);
безпосередньо митницею направлено 21 запит (Російська Федерація, Азербайджанська Республіка, Республіка Молдова, Казахстан).
(2017 рік – направлено 55 запитів: 23 – через Департамент; 32 -  безпосередньо митницею).

Внаслідок опрацювання матеріалів, отриманих від митних органів іноземних держав складено 2 протоколи про ПМП (ч. 1 ст. 483 МКУ,                           ч. 2 ст. 483 МКУ) на загальну суму 3,83 млн грн, та направлено 2 повідомлення про протиправні діяння, що містять ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 ККУ та ч. 1 ст. 366 ККУ.


Направлено 45 матеріалів для проведення контрольно-перевірочних заходів:

32 матеріали до ГУ ДФС у Донецькій обл. та ГУ ДФС у Харківській обл. щодо використання т/з стосовно яких надано пільги зі сплати митних платежів в інших цілях, відмінних від тих, у зв’язку з якими надано такі пільги. Протягом 2018 року за 9 матеріалами проведені контрольно-перевірочні заходи.
4 матеріали до ГУ ДФС у Донецькій обл. для вирішення питання щодо проведення контрольно-перевірочних заходів щодо додержання «Християнською місією милосердя «Ковчег» при об’єднанні церков християн віри євангельської п’ятидесятників в Донецькій області» вимог законодавства України з питань гуманітарної допомоги в частині передачі товарів кінцевим набувачам відповідно до планів розподілу гуманітарної допомоги. На теперішній час відповіді очікуються.
2 матеріали до ГУ ДФС у м. Києві для вирішення питання щодо проведення контрольно-перевірочних заходів у відношенні ТОВ «Цукрова компанія Селена», ТОВ «Палі Трейд». На теперішній час питання щодо проведення перевірки у відношенні ТОВ «Палі Трейд» вирішується. В проведенні перевірки у відношенні ТОВ «Цукрова компанія Селена» та               ТОВ «Палі трейд» відмовлено у зв’язку з відсутністю вказаних суб’єктів господарювання за податковою адресою.
2 матеріали до ГУ ДФС у Миколаївській обл. для вирішення питання щодо проведення контрольно-перевірочних заходів у відношенні ТОВ «НК Агро Групп», ТОВ «Юг Інвест Груп» та ТОВ «Авантаж Трейд». На теперішній час питання щодо проведення перевірок вирішуються.
1 матеріал до ГУ ДФС у Донецькій обл. для вирішення питання щодо проведення контрольно-перевірочних заходів у відношенні ФОП Лисаков В.І. та ТОВ «ПТК Інтріс трейд». За результатами проведених контрольно-перевірочних заходів порушень вимог податкового та/або митного законодавства не виявлено.
1 матеріал до Харківського управління Офісу великих платників податків ДФС для вирішення питання щодо проведення контрольно-перевірочних заходів у відношенні ПрАТ «Артвайнері», за результатами відпрацювання відповідей, які надійшли від митних органів іноземних держав. В результаті проведення контрольно-перевірочних заходів порушень податкового, валютного та іншого законодавства не встановлено.
1 матеріал до ГУ ДФС у Донецькій обл. для вирішення питання щодо проведення контрольно-перевірочних заходів у відношенні ТОВ «Агроторг Юкрейн». На теперішній час питання щодо проведення перевірки вирішується.
1 матеріал до ГУ ДФС у Харківській обл. для вирішення питання щодо проведення контрольно-перевірочних заходів у відношенні ТОВ «Агро Спец Торг». Матеріали направлено за результатами відпрацювання відповіді, яка надійшла від митних органів Турецької Республіки. На теперішній час питання щодо проведення перевірки вирішується.
1 матеріал до Офісу великих платників податків ДФС для вирішення питання щодо проведення контрольно-перевірочних заходів у відношенні                               ТОВ «Фурлендер віндтехнолоджі». На теперішній час відповідь очікується. 
(2017 рік – направлено 57 матеріалів).

На підставі матеріалів, які направлялись митницею протягом 2017 – 2018 років, підрозділами податкового та митного аудиту у 2018 році проведено контрольно-перевірочні заходи, а саме:
ГУ ДФС у Харківській області проведено документальну перевірку           ТОВ «СП «Білий колодязь», за результатами якої донараховано 2,15 млн грн податкових зобов’язань. Зменшено від’ємне значення ПДВ на 1,44 млн гривень.  Зменшено збитки з податку на прибуток на суму 4,26 млн гривень. На теперішній час результати перевірки оскаржуються в судовому порядку; 
ГУ ДФС у Донецькій області проведено документальну перевірку ТОВ «Лінкольн» (код ЄДРПОУ 23422442), за результатами якої донараховано податкових зобов’язань на загальну суму 1,95 тис грн;
ГУ ДФС у Донецькій області проведено документальні перевірки за               9 матеріалами, направленими митницею у відношенні громадян, яких згідно з постановами Донецької митниці ДФС у справах про порушення митних правил визнано винними у порушенні митних правил, передбачених ст. 485 МКУ. За результатами проведених контрольно-перевірочних заходів донараховано податкових зобов’язань на загальну суму понад 2,26 млн гривень. 

Взаємодія з правоохоронними органами:

Плани спільних заходів із правоохоронцями на 2018 рік:
План проведення спеціальних заходів з протидії порушенням митного законодавства та профілактики злочинів у митній та податковій сферах з ГУ ДФС у Донецькій області;
План проведення спеціальних заходів з протидії порушенням митного законодавства та профілактики злочинів на автомобільному транспорті з Управлінням патрульної поліції в Донецькій області;
План проведення спеціальних заходів з протидії порушенням митного законодавства та профілактики злочинів в митній сфері з Головним управлінням СБУ в Донецькій та Луганській областях;
План спільних заходів щодо боротьби з незаконним переміщенням через державний кордон наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та незаконно ввезених товарів і транспортних засобів з іноземною реєстрацією в Україну з Міжрайонним оперативно-розшуковим відділом оперативно-розшукового управління Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
План проведення спільних заходів з протидії порушенням митного законодавства та профілактики злочинів в митній сфері управлінням протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії митниці та оперативним управлінням ГУ ДФС у Донецькій області у 2018 році;
План проведення спільних заходів з протидії порушенням митного законодавства та профілактики злочинів в митній сфері управлінням протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії митниці, Головним управлінням СБУ в Донецькій та Луганській областях, оперативно-розшукового Управлінням ДЛРУ, Управлінням захисту економіки в Донецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції у 2018 році;
План проведення спільних заходів направлених на створення умов для унеможливлення незаконного ввезення (пересилання) на митну територію України, в зоні діяльності митниці, у міжнародних поштових та експрес відправленнях партій товарів з ухиленням від сплати податків і зборів у повному обсязі з ГУ ДФС у Донецькій області.
З правоохоронними органами Донецької області проведено 25 спільних заходів:
Державна прикордонна служба України – 2 заходи (2 ПМП за ознаками                            ст. 472 МК України, предмети ПМП – «тютюнові вироби», «розчинювач»);
Нацполіція – 5 заходів (3 ПМП за ознаками ч.3 ст. 481 МКУ та 2 ПМП за ознаками ст. 485 МК України);
оперативні підрозділи ГУ ДФС у Донецькій області – 18 заходів (1 ПМП за ознаками ч. 3 ст. 481 МК України; 19 ПМП за ознаками ст. 484 МК України, предмети ПМП – «тютюнові вироби»).
(2017 рік – 17 спільних заходів, 22 ПМП).

В результаті відпрацювання інформації, отриманої від ДПС, поліції та оперативних підрозділів ГУ ДФС у Донецькій області,  виявлено 7 ПМП на суму  46 348,61 грн:
3 – ч. 3 ст. 470 МКУ – порушення строку транзиту;
3 – ст. 485 МКУ – використання т/з, ввезеного на митну територію                                                      України не за цільовим призначенням;
1 – ч. 1 ст. 482 МКУ – переміщення поза митним контролем.
(2017 рік – виявлено 11 ПМП на суму 96 988,94 грн).

Фактів незаконного переміщення наркотичних і психотропних речовин, прекурсорів, зброї, патронів, а також культурних цінностей, не виявлено.                     
(2017 рік – виявлено 2 факти).

Результати розгляду справ митницею:

Розглянуто 178 справ про ПМП. Накладено штрафів на загальну суму                 25,63 млн грн, з них, за ст. 485 МКУ – 35 справ про ПМП, накладено штрафів на загальну суму 24,27 млн грн, припинено 1 справу про ПМП.
(2017 рік – 136 справ про ПМП, накладено штрафів на загальну суму                  21,97 млн грн).
Укладено 45 мирових  угод  на загальну суму 401,57 тис. грн, виконано на суму 384,57 тис. гривень.
(2017 рік – 17 мирових угод на загальну суму 170,34 тис. грн, виконано на суму  153,17 тис. грн).
На розгляд до суду направлено 26 справ про ПМП на суму 3,97 млн гривень.                                                                                                                                                  
(2017 рік – 22 справи на суму 8,24 млн грн).

Результати розгляду справ судами:

застосовано конфіскацію – 23 рішення на суму 867,30 тис. грн;
накладено штрафів – 4 рішення на суму 1,52 млн грн;
припинено справ про ПМП – 1 рішення на суму 3,1 млн грн
(2017 рік – застосовано конфіскацію – 23 рішення на суму 8,19 млн грн, накладено штрафів – 9 рішень на суму 8,14 млн грн).

Підготовлено 29 відзивів на скарги про скасування постанов митниці, загальна сума штрафів по яким склала 12,9 млн грн; 5 апеляційних скарг на постанови суду 1-ї інстанції про скасування постанов митниці у 5 справах про ПМП, за результатами розгляду 4 скарг судом апеляційної інстанції скасовано постанови судів 1-ї інстанції та постанови митниці залишено без змін.
Взято участь у 94 судових засіданнях по оскарженню 29 постанов митниці у справах про ПМП (суди 1-ї та апеляційної інстанцій). 
На теперішній час 15 постанов митниці судами залишено без змін, загальна сума накладених штрафів склала 8,5 млн гривень.

До Держбюджету перераховано 1 133 381 грн, з них:
штрафів, накладених митницею – 599 083 грн;
штрафів, накладених судом – 29 107 грн;
коштів, у зв'язку із припиненням справ шляхом компромісу –                    384 572 грн;
коштів від реалізації конфіскованих предметів – 120 619 грн
(2017 рік – перераховано 352 488 грн)




4. Управління ризиками

Виконання митницею Ключових показників ефективності, затверджених наказом ДФС від 25.06.2018 № 400 (далі КПЕ).

КПЕ СУР-1 Частка митних декларацій, по яких за результатами виконання митницями ДФС згенерованих АСАУР митних формальностей, було фактично виявлено розбіжності (не менше 4%) за 12 місяців складає 15,03%.
№ з/п
Митний пост
МД АСАУР
МД КПЕ
КПЕ %
1
МП «Сартана»
535
197
36,82
2
МП «Слов’янськ»
312
54
17,31
3
МП «Покровськ»
435
55
12,64
4
МП «Маріуполь-порт»
228
27
11,84
5
МП «Краматорськ»
984
116
11,79
6
МП «Бахмут»
247
27
10,93
7
МП «Костянтинівка»
445
48
10,79
8
МП «Азовсталь»
367
28
7,63
9
МП «Маріуполь спеціалізований»
123
1
0,81

Донецька митниця ДФС
3680
553
15,03

Результатом коригування контрольованих показників стало донарахування митних платежів на загальну суму 16,2 млн грн або 1,35 млн грн на місяць.
2. КПЕ СУР-2 Частка митних декларацій, по яких митний огляд проводився за ініціативи посадової особи митниці без генерування АСАУР митних формальностей щодо необхідності проведення митного огляду (не більше 3,5%) за 12 місяців складає 0,15%.

Аналіз спрацювань доповнень до профілю ризику 
«Заходи оперативного реагування (на регіональному рівні)» 
за 12 місяців 2018 року

В митниці діяло 9 доповнень до профілю ризику «Заходи оперативного реагування (на регіональному рівні)»:
	«Надання преференцій товарам з ЄС. Контроль країни походження».

Доповнення спрацювало по 1 448 митним деклараціям. Донараховано митних платежів на суму 1 707 178,1 гривень. 
За результатом аналізу результативності вказаного доповнення термін його дії продовжено ще на один рік (до 15.08.2019).
	«Застосування заходів нетарифного регулювання при переміщенні прекурсорів через митний кордон України». Скасовано 17.04.2018 за відсутності результатів.
	 «Перевірка достовірності декларування митної вартості товару «флюоритовий (плавикошпатовий) концентрат». Доповнення спрацювало по                33 МД.  Донараховано митних платежів на  суму 360 876,39 гривень. Термін дії продовжено ще на один рік (до 09.05.2019).  

«Надання преференцій товарам з держав ЄАВТ. Контроль країни походження». Доповнення  спрацювало по 13 МД. Донарахування митних платежів не здійснювалось.
	«Перевірка правомірності застосування режиму вільної торгівлі в рамках Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом». Доповнення запроваджено в дію з 26.09.2018. З моменту запровадження в дію доповнення не спрацьовувало.
6. «Контроль митної вартості товару «Глина вогнетривка». Доповнення спрацювало по 5 МД. По 2 МД  відбулося корегування митної вартості, донарахування митних платежів  склали 52 261,91 гривень.
7. «Дотримання антидемпінгових заходів по товару «Труби безшовні».  Доповнення запроваджено в дію з 22.10.2018. З моменту запровадження в дію доповнення спрацювало по 1 МД. Антидемпінгові заходи дотримано. 
8. «Дотримання антидемпінгових заходів по товару «Добрива». Доповнення запроваджено в дію з 26.10.2018. З моменту запровадження в дію доповнення не спрацьовувало.  
9. «Дотримання антидемпінгових заходів по товару «Арматурний прокат». Доповнення запроваджено в дію з 26.10.2018. Доповнення спрацювало по 5 МД. Антидемпінгові заходи по всім МД дотримані.
За результатами роботи вказаних доповнень донарахування митних платежів за 12 місяців склали 2,123 млн грн або 0,18 млн грн на місяць. 

5. Організація митного контролю

Загальна інформація з початку 2018  року:
Працюючих суб’єктів ЗЕД  (акредитовано в ДФС) - 985;
Активно працюючих суб’єктів ЗЕД (більше 100 МД) - 60;
СТЗ – 15(14 - закритого типу, 1 – відкритого);
МС   – 4 (відкритого типу - 2, закритого - 2 ).

	Митні декларації:



Кількість МД
% від загальної кількості
За добу
Кількість МД
% від загальної кількості
За добу
Різниця 2018 до 2017
 
 
2018 рік
2017 рік

12 місяців
Разом
54672
 
150
52657
 
144
4%

ІМ
16214
29,66%
44
13508
25,65%
37
20%

ЕК
38421
70,28%
105
39130
74,31%
107
-2%

ТР
37
0,07%
0
19
0,14%
0
95%

	Середній час оформлення декларацій: 

    2018 рік: ІМ – 57 хв., ЕК – 22 хв.; 
    2017 рік: ІМ – 54 хв., ЕК – 21 хв.; 

Підрозділ
ЕК МД
Заг. час
Середн. час
ІМ МД
Заг. час
Середн. час
Митний пост "Краматорськ"
5744
2980,14
0:31
3067
4035,49
1:18
Митний пост "Бахмут"
2079
1163,92
0:33
921
883,11
0:57
Митний пост "Слов'янськ"
1499
517,78
0:20
0
0
 
Митний пост "Азовсталь"
1731
778,76
0:26
759
703,98
0:55
Митний пост "Сартана"
7179
2445,78
0:20
1531
1346,41
0:52
Митний пост "Маріуполь – порт"
10782
2480,07
0:13
4095
2678,83
0:39
Митний пост "Костянтинівка"
5483
2191,2
0:23
442
377,7
0:51
Митний пост "Маріуполь  спеціалізований"
3029
1688,79
0:33
3537
3593,68
1:00
Митний пост “Покровськ»
0
0
 
33
22,42
0:40

	Об’єм митних оглядів:

    2018 рік – 0,12%; ІМ – 0,28%, ЕК – 0,04% 
    2017 рік  – 0,76%; ІМ – 1,82%, ЕК – 0,37%

	Картки відмови 

    2018 рік – 467 (0,85%).
    2017 рік  – 498 (0,95%). 


	Пропущено через кордон:  ----- Вантажів (тис. т):



Загальна кількість вантажів (тис.т)
% до загальної кількості
За добу
Загальна кількість вантажів (тис.т)
% до загальної кількості
За добу
Різниця 2018 до 2017
 
 
2018 рік
2017 рік
 
12 місяців
Разом
5844,05
 
189
6361,36
 
205
-8%

ІМ
911,54
15,60%
29
938,29
14,75%
30
-3%

ЕК
4932,51
84,40%
159
5423,07
85,25%
175
-9%
					    
----- Морських суден:

Місяць
Судна
Кількість морських суден
% до загальної кількості
За добу
Кількість морських суден
% до загальної кількості
За добу
Відношення 2018 до 2017
12 місяців

2018
2017


Разом
965
 
3
1119
 
3
-14%

Закордонні судна
ЕК
ІМ
ЕК
ІМ
ЕК
ІМ
ЕК
ІМ
ЕК
ІМ
ЕК
ІМ
ЕК
ІМ


474
476
49,12%
49,33%
1
1
497
494
44,41%
44,15%
1
1
-5%
-4%

Каботаж
15
1,55%
0
128
11,44%
1,0
-88%

	Випадків не доставки товарів до митниці призначення не зафіксовано.


Припинення митного оформлення товарів за виявленими ознаками порушень прав інтелектуальної власності з початку 2018 р. 

Кількість випадків призупинення митного оформлення товарів за підозрою в порушенні прав ІВ: 
Статья Кодекса
2018
2017
399
50 товарів за 23 МД
30 товарів за 21 МД
400
---
---

Призупинялося митне оформлення товарів ТМ «FAG», «REXROTH», «INA», «ZF», «Schneider Electric», «spirax sarco», «HARLEY-DAVIDSON», «WIKA», «cisco», «HP». Митне оформлення призупинених товарів продовжено на підставі разових листів-дозволів від правовласників.




6. Результати ведення претензійно-правової роботи
           
Станом на 31.12.2018 на розгляді в судах всіх інстанцій знаходилось               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. гривень. 
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. грн);
8 справ за позовами про визнання дій незаконними та зобов’язання вчинити певні дії (стосовно видачі довідки про перерахунок пенсії).

Протягом звітного періоду: 
до митниці було пред’явлено 10 позовів, з яких: 8 нематеріальних позовів про визнання дій незаконними та зобов’язання вчинити певні дії (стосовно довідки по перерахунку пенсії); 1 про визнання протиправним та скасування рішення про визначення коду товару на суму можливих збитків 881 816,70 грн (справа № 805/149/18-а); 1 про визнання протиправними дій митниці по відмові у здійсненні митного оформлення та по зобов’язанню сплати антидемпінгового мита на суму можливих збитків 6 147 748,25 грн  (справа № 805/1998/18-а);
Митницею було пред‘явлено 5 нематеріальних позовів по оскарженню дій державних виконавців.
Всього, з початку поточного року митницею отримано інформацію щодо прийняття судами  35 судових рішень (з урахуванням справ минулих періодів):
19 судових рішень на користь митниці (на сумму 7 801 529, 90 грн), з яких:
8 за позовами про визнання дій незаконними та зобов’язання вчинити певні дії; 4 судових рішення за позовами митниці по оскарженню дій державних виконавців; 1 судове рішення по трудовому спору про стягнення заборгованості з заробітної плати та її індексації та інших виплат, компенсації за невикористану відпустку на суму 191 719,00 грн (справа 805/3641/17-а);                  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 6 147 748,25 грн (справа 805/1998/18-а); 4 рішення по оскарженню дій щодо правильності коригування митної вартості на суму можливих збитків 1 430 214,68 грн (справи № 2а-26083/10/0570,                           № 2а-23378/10/0570; №2а-2301/09/0570, № 2а-23188/09/0570); 1 рішення по оскарженню податкових повідомлень-рішень на суму можливих збитків 31 847,94 гривень.
16 судових рішень не на користь митниці (на сумму 6 253 753,46 грн):                2 рішення по справам по оскарженню рішень про визначення коду товару на суму можливих збитків 1 566 589,86 грн (справи № 805/149/18-а,                                № 805/11150/13-а); 1 рішення по справі про визнання протиправними дій та бездіяльності суб’єктів владних повноважень та зобов’язання вчинити певні дії на суму можливих збитків 1 460 758,05 грн (справа № 808/3299/16);  2 рішення по справі за позовом митниці по оскарженню дій державних виконавців (справи № 805/3109/18-а; № 0540/6415/18-а); 7 рішень у справах по оскарженню правильності визначення митної вартості на суму можливих збитків                       2 777 тис. грн (справи № 805/2550/15-а; № 805/2501/16-а, № 805/2477/16-а;            № 805/3559/16-а, № 805/3372/16-а; № 805/2381/16-а); 3 судових рішення по трудовим спорам (справи № 2а/0570/23050/2011; № 2а/0570/5057/2011,                    № 2а/0570/2642/2012); 1 рішення по оскарженню податкових повідомлень-рішень на суму можливих збитків 17 092,40 гривень.
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 за звітний період складає 38 839, 70 гривень.
Співробітниками митниці, які діють на підставі довіреностей, здійснюється представництво інтересів Міністерства доходів і зборів, Державної фіскальної служби України у судових справах, стороною в яких виступали вищезазначені органи, а також готувались процесуальні документи від імені останніх.
На даний час, з огляду на сформовану ситуацію в регіоні й зміни місця розташування Донецької митниці ДФС та віддаленням місця розташування судів адміністративної юрисдикції (м. Слов'янськ, м. Краматорськ, м. Київ,                             м. Запоріжжя, м. Дніпропетровськ), захист інтересів митниці здійснювався шляхом безпосередньої участі в судових засіданнях (за наявності коштів на відрядження, шляхом проведення відеоконференцій), а також надання відповідних процесуальних документів і доказової бази з використанням засобів поштового та електронного зв'язку, що передбачено Кодексом адміністративного судочинства України. 
Також, у рамках співробітництва між юридичними підрозділами митниць, представництво інтересів Донецької митниці ДФС по деяких справах (а саме участь представників у судових засіданнях) здійснювалось працівниками юридичних відділів  інших митниць за довіреностями.
Протягом звітного періоду перевірено на відповідність чинному законодавству 1164 проектів наказів, наданих на підпис керівництву митниці, а також розглянуто 94 проекта договорів. Підготовлено 341 документ (в т.ч. листування з ДФС, судами, підприємствами, службові/доповідні записки), з яких 100 процесуальних документів  у судових справах, стороною в яких є Донецька митниця ДФС або ДФС України. 
З метою забезпечення єдиного підходу щодо застосування нормативно-правових актів митного, трудового, податкового (тощо) законодавства, співробітниками юридичного відділу, в рамках компетенції, постійно надавались консультації з правових питань, які відносяться до сфери діяльності митниці. Вивчається, аналізується судова практика в митних, трудових, податкових (тощо) спорах та доводилась до відома структурних підрозділів митниці.




7. Організація кадрової роботи

Станом на 31.12.2018 року:

Штатна чисельність митниці – 371 од.
Вакансії – 7 од. 
Фактична чисельність митниці- 364 од.
Облікова кількість працівників – 368 од.
Тимчасово працюючих (на умовах строкового договору) - 4 особи. 
Знаходяться у відпустці по догляду за дитиною - 21 працівників. 

Структура митниці складається  з  9 – митних постів, 6 – управлінь, 6 – відділів, 3 – секторів. 
Якісний склад співробітників митниці на кінець звітного періоду митниці наступний:

З облікової кількості працюючих в митниці (368 од.):
жінок – 149 (40 %), з них 36 – на керівних посадах;
чоловіків – 219 (60 %).
		
Державних службовців - 367 чол. (99 %), з них:
За стажем роботи в державних органах:

Більше 20 років - 212 співробітників (58%).
Від 15 років до 20 років - 47 співробітника (13%).
Від 10 років до 15 років - 46 співробітник (13%).
Від 5 років до 10 років - 24 співробітника (6%).
Від 1 року до 5 років - 24 співробітників (6%).
До року – 14 співробітників (4%).

Середній вік працівників митниці складає 45 років.

Інформація про кадрові переміщення (призначення/звільнення), проведення конкурсів на заміщення вакантних посад в митниці.

У період 2018 року з митниці звільнились 25 чоловік, на таких підставах:
8 чол. за власним бажанням;
7 чол. за угодою сторін;
4 чол. в порядку переведення до інших установ;
2 чол. у зв’язку із зміною істотних умов державної служби;
1 чол. ч. 1 п. 1 ст. 87 Закону України «Про Державну службу» (скорочення чисельності або штату державних службовців);
1 чол. п. 1 ст. 40 КЗпП у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці;
2 чол. вилучений зі списків особового складу митниці у зв’язку зі смертю.

Прийнято до штату митниці 23 чоловіка, на таких підставах:
6 чол. призначено в порядку переведення з інших установ;
17 чол. призначено за результатами конкурсу.

Враховуючи необхідність комплектування підрозділів митниці фахівцями певного напрямку роботи, у звітному періоді організовано проведення 8 конкурсних випробувань, а саме:
05.01.2018 керівництвом митниці прийнято рішення про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В». Інформацію про конкурс 09.01.2018 розміщено на офіційних веб-сайтах Національного агентства України з питань державної служби (за № 62685 - 62699) та ГУ ДФС у Донецькій області. 
31.01.2018 було проведено конкурсне випробування кандидатів на заміщення вакантних посад. Результати конкурсу оприлюднено на офіційних веб-сайтах Національного агентства України з питань державної служби та             ГУ ДФС у Донецькій області, за якими 14 претендентів визначено переможцями (4 особи призначені до штата митниці, 10 осіб переведено на вищі посади), 1 особу визначено другим за результатами конкурсу кандидатом на зайняття вакантної посади.
В друге, оголошення про проведення конкурсу розміщено на офіційних веб-сайтах Національного агентства України з питань державної служби               (за № 72946 - 72954) та ГУ ДФС у Донецькій області 02.03.2018.
11.04.2018 проведено конурсне випробування, результати якого оприлюднено на офіційних веб-сайтах Національного агентства України з питань державної служби та ГУ ДФС у Донецькій області. За рішенням Конкурсної комісії вже визначено 6 чол. переможцями та 3 чол. другими за результатами конкурсу кандидатами.
В третє, керівником митниці прийнято рішення про оголошення нового конкурсного випробування на заміщення вакантної посади державної служби категорії «Б» 19.04.2018. Інформацію про конкурс 20.04.2018 розміщено на офіційних веб-сайтах Національного агентства України з питань державної служби (за № 81115) та ГУ ДФС у Донецькій області. 
16.05.2018 був проведений конкурсний відбір на заміщення вакантної посади державної служби категорії «Б». Результати конкурсу оприлюднені на офіційних веб-сайтах Національного агентства України з питань державної служби та ГУ ДФС у Донецькій області, за якими одного претендента визначено переможцем конкурсу та вже переведено на вищу посаду в штаті митниці.
В четверте керівником митниці прийнято рішення про оголошення нового конкурсного випробування на заміщення вакантних посад державної служби категорії «Б» 07.06.2018. Інформацію про конкурс 08.06.2018 розміщено на офіційних веб-сайтах Національного агентства України з питань державної служби (за № 88197 - 88198) та ГУ ДФС у Донецькій області. За рішенням Конкурсної комісії визначено 2 чол. визначено переможцями, та вже переведено на вищі посади в штаті митниці та 1 чол. другим за результатами конкурсу кандидатом.
В п’яте керівником митниці прийнято рішення про оголошення нового конкурсного випробування на заміщення вакантної посади державної служби категорії «Б» 12.07.2018. Інформацію про конкурс 12.07.2018 розміщено на офіційних веб-сайтах Національного агентства України з питань державної служби (за № 92423) та ГУ ДФС у Донецькій області. За результатами конкурсного відбору проведеного 03.08.2018, Конкурсною комісією визначено переможця. На кінець звітного періоду переможця призначено на посаду.
В шосте керівником митниці прийнято рішення про оголошення конкурсного випробування на заміщення вакантних посад державної служби катергорії «Б» та «В» 23.08.2018. Інформацію про конкурс 23.08.2018 розміщено на офіційних веб-сайтах Національного агентства України з питань державної служби (за № 98945 - 98949) та ГУ ДФС у Донецькій області.
За рішенням Конкурсної комісії визначено 5 чол. визначено переможцями (одного з них вже переведено на вищу посаду в штаті митниці) та 1 чол. визначено другим за результатами конкурсу кандидатом.
В сьоме керівником митниці прийнято рішення про оголошення конкурсного випробування на заміщення вакантних посад державної служби катергорії «Б» та «В» 04.10.2018. Інформацію про конкурс 04.10.2018 розміщено на офіційних веб-сайтах Національного агентства України з питань державної служби (за № 106435 - 106439) та ГУ ДФС у Донецькій області.
За рішенням Конкурсної комісії 4 чол. визначено переможцями (одного з них вже переведено на вищу посаду в штаті митниці).
В восьме керівником митниці прийнято рішення про оголошення конкурсного випробування на заміщення вакантних посад державної служби катергорії «В» 09.11.2018. Інформацію про конкурс 12.11.2018 розміщено на офіційних веб-сайтах Національного агентства України з питань державної служби (за № 111571 - 111572) та ГУ ДФС у Донецькій області.
 За рішенням Конкурсної комісії 2 чол. визначено переможцями (одного з них вже переведено на вищу посаду в штаті митниці).

Дисциплінарні стягнення

Протягом звітного періоду дисциплінарне стягнення застосоване до однієї посадової особи митниці.

Підвищення кваліфікації
посадових осіб Донецької митниці ДФС станом на 31.12.2018

Протягом року пройшли підвищення кваліфікації 218 співробітників митниці, які прийняли участь у наступних заходах:
пункт 1.6 Плану підвищення рівня професійної компетентності працівників органів ДФС на 2018 рік, затвердженого наказом ДФС                           від 19.01.2018 № 29 (далі - План): «Організація кінологічного забезпечення у ДФС» - 1 особа;
пункт 1.1 Плану: «Основи здійснення митної справи» - 8 особи;
пункт 2.28 Плану: «Психологічні аспекти професійної діяльності» - 3 особи;
пункт 2.30 Плану: «Огляд автомобільного транспорту: виявлення місць приховування, заходи безпеки» - 1 особа;
пункт 2.19.1 Плану: «Забезпечення охорони державної таємниці» -              1 особа;
пункт 2.33.1 Плану: «Міжнародні стандарти митного контролю» -                1 особа;
пункт 2.11 Плану: «Здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються громадянами через митний кордон України» - 1 особа;
пункт 2.27.1 Плану: «Способи і технології підвищення ефективності професійної діяльності» - 22 особи;
пункт 2.5.1 Плану: «Здійснення контролю з питань адміністрування митних платежів, митної вартості, митно - тарифного регулювання та класифікації товарів» - 1 особа;
пункт 2.26.1 Плану: «Лідерство та ключові компетенції керівника» -                  6 осіб;
пункт 2.24.1 Плану: «Запобігання та протидія корупції: питання впровадження практичних стандартів поведінки» - 18 осіб;
пункт 3.2.1 Плану: «Спеціалізований семінар на тему «Проблемні питання класифікації товарів» - 1 особа;
пункт 2.23 Плану: «тренінг «Профайлінг: виявлення пасажирів підвищеного ризику» - 1 особа;
пункт 2.7.2 Плану: «Особливості протидії митним правопорушенням» -               1 особа;
пункт 2. 10 Плану: «Здійснення митних формальностей під час митного оформлення товарів, що переміщуються суб’єктами ЗЕД» - 6 осіб;
пункт 2.29 Плану: «Протидія незаконному обігу та переміщенню хімічних прекурсорів через митний кордон України» - 1 особа;
пункт 2.38.1 Плану: «Ділові міжнародні поїздки (тренінг з англійської мови, базовий рівень підготовки)» – 1 особа;
пункт 2.40 Плану: «Правила етичної поведінки та запобігання корупції в органах ДФС» - 114 осіб;
пункт 2.28 Плану: «Психологічні аспекти професійної діяльності» -            2 особи;
пункт 1.5 Плану: «Спеціальний курс підготовки кінологічних команд з пошуку: наркотичних засобів; зброї та набоїв; тютюнових виробів; грошових знаків у вигляді банкнот» - 3 особи;
пункт 2.20.1 Плану: «Забезпечення захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах ДФС» - 1 особа;
пункт 2.31 Плану: «Запобігання незаконному переміщенню культурних цінностей через державний кордон України» - 2 особи;
пункт 2.3.1 Плану: «Забезпечення організації митного контролю, контролю за переміщенням товарів, контролю з питань захисту прав інтелектуальної власності та експортного контролю» - 2 особи;
пункт 2.12 Плану: «Основні напрями та особливості правової роботи на митницях» - 2 особи;
пункт 2.35 Плану: «Особливості роботи операторів аналізу рентгенівських зображень, отриманих за допомогою скануючих систем» -                  2 особи;
пункт 1.23 Плану: Профайлінг: виявлення пасажирів підвищеного ризику (тренінг) – 1 особа;
пункт 2.4 Плану: Спеціалізована підготовка керівників, заступників керівників управлінь (відділів) адміністрування митних платежів – 1 особа.
спеціалізований семінар за темою «Застосування системи управління ризиками в цілях виявлення недостовірного декларування, недекларування товарів та/або декларування не своїм найменуванням» - 2 особи (п. 3.8 Плану);
пункт 2.22 Плану: Основні напрямки та особливості роботи відділів (секторів) митної статистики – 1 особа.
Тематичний короткостроковий семінар «Конфлікти, стреси, маніпулювання в управлінській і політичній діяльності» - 1 особа.
Міжнародний семінар – змагання кінологічних команд, Естонська Республіка (село Хорса, повіт Вирума) – 1 особа.
Семінар з питань походження товарів в рамках проекту «Підвищення потенціалу країн Східного партнерства у сфері Інтегрованого управління партнерами (запрошення від Європейського агентства з охорони зовнішніх кордонів країн - членів ЄС(FRONTEX))» – 1 особа.
Навчальний курс за підтримки місії EUAM – Консультативної місії                  ЄС «Консультація заради довіри» для керівників підрозділів по роботі з персоналом органів ДФС з питань управління людськими ресурсами та розробки ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності – 1 особа.
Семінар з питань управління ризиками для керівництва підрозділів управління ризиками митниць ДФС – 1 особа.
Cемінар з питань дослідження часу випуску товарів – 1 особа.
Тематичний короткостроковий семінар на тему «Актуальні питання адміністрування митних платежів»  - 1 особа.
Спеціалізований семінар за темою «Застосування системи управління ризиками в цілях виявлення недостовірного декларування, недекларування товарів та/або декларування не своїм найменуванням» - 2 особи (п. 3.8 Плану).
Міжнародний семінар «Єдиний список товарів подвійного використання та особливості його застосування при здійсненні митних формальностей» -                2 особи.
Навчання з питань радіаційної безпеки під час провадження діяльності з виробництва (використання) джерел іонізуючого випромінювання – 2 особи.
Відповідно до наказу ДФС від 02.04.2015 № 236 «Про затвердження Положення про систему підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб органів ДФС» проведено підсумковий контроль знань у формі диференційованих заліків за результатами професійного навчання без відриву від роботи:
у І навчальному періоді 2018 року: всього залік склали 280 осіб (відмінно – 64 особи, добре – 179 осіб, задовільно – 37 осіб);
у ІІ навчальному періоді 2018 року: всього залік склали 334 особи (відмінно – 124 особи, добре – 170 осіб, задовільно – 40 осіб).

Інформація по здійсненню люстраційних заходів

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України                       від 16 жовтня 2014 року № 563, із змінами, по кожному призначеному в звітному періоді до штата митниці працівнику направлені запити про проведення перевірки передбаченої Законом України «Про очищення влади».
За результатами перевірки складаються Довідки про результати перевірки, передбаченої зазначеним законом.


8. Інформація про результати роботи сектора з питань запобігання та виявлення корупції 

У січні 2018 року в Донецькій митниці ДФС створено сектор з питань запобігання та виявлення корупції та наказом митниці від 11.01.2018 № 4 затверджено Положення про сектор з питань запобігання та виявлення корупції. 
Сектор створено на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» та наказу ДФС від 26.12.2017 № 870 «Про внесення змін до наказу ДФС від 19.10.2016 № 875».

Надання методичної, консультаційної допомоги та проведення роз’яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.

Запорукою мінімізації корупційних прояв є забезпечення належного застосування антикорупційного законодавства. Консультаційна допомога з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства полягає у розгляді конкретних ситуацій, які виникли у працівників митниці та наданні рекомендацій щодо порядку його дій.
В залежності від організації роботи, а також наявності потреби у особи, що звернулась за наданням консультації, вона може надаватися в письмовій чи усній формі. Облік наданих консультацій ведуться у окремих журналах.
Протягом року було надано 70 консультацій, а саме:
роз’яснення заповнення граф е-декларацій за 2017 рік – 35;
форми про суттєві зміни в майновому стані у 2018 році – 16;
доведення обмежень до новоприйнятих співробітників – 19.

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 метою проведення занять з особовим складом митниці підготовлено 5 презентаційних матеріалів щодо дотримання вимог окремих статей Закону України «Про запобігання корупції», ЗУ «Про державну службу», а також розроблені методичні рекомендації про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Протягом року проведено 5 додаткових занять.
У травні до особового складу митниці доведено положення Білої книги (Whitebook UKR) «Прозорість у Державній фіскальній службі України», розроблену в рамках Twinning проекту ЄС «Підтримка ДФС України у розвитку елементів інтегрованого управління кордонами у митній сфері» (2015-2017 роки).



Також, додатково проведені заняття:
у червні щодо неухильного дотримання співробітниками митниці «Правил етичної поведінки та запобігання корупції в органах ДФС», затверджених наказом ДФС України від 01.12.2016 № 979;
у листопаді додаткове вивчення наказів ДФС від 02.10.2015 № 747 «Про організацію роботи, спрямованої на запобігання корупції та забезпечення безпеки в органах Державної фіскальної служби України», від 13.02.2017 № 80 «Про персональну відповідальність за скоєння корупційних правопорушень».
З метою проведення в митниці організаційно-роз’яснювальної роботи із запобігання та виявлення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень проведено 10 загальних профілактик щодо роз’яснення основних положень актів антикорупційного законодавства, зокрема етичних норм поведінки державного службовця, дотримання обмежень щодо використання службових повноважень, врегулювання конфлікту інтересів. 

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

Протягом року забезпечувався:
контроль за дотримання у митниці вимог антикорупційного законодавства, зокрема  обмежень щодо спільної роботи близьких осіб. У липні проаналізована інформація для врахування та виключення підпорядкування при спільній роботі близьких осіб у митниці, яка може виникнути у разі тимчасового покладення відповідних обов’язків на одну із цих осіб;
проведена тематична перевірка з метою перевірки, вивчення та оцінки стану організації роботи, додержання вимог антикорупційного законодавства, а також з’ясування причин та умов факту можливого отримання неправомірної винагороди;
в рамках взаємодії з Управлінням захисту економіки в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України розглянуто 51 запит;
працівниками Управлінням захисту економіки в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України у липні складено 5 протоколів про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, відповідальність за яке передбачено ч. 2 ст. 172-6 КУпАП.
Інформацію про факт вірусної розсилки листів від НАЗК доведено до структурних підрозділів листом від 13.12.2018 № 61/ВН/05-70-25 «Про попередження НАЗК».


9. Результаты финансово-хозяйственной деятельности 

За програмою класифікації видатків державного бюджету 3507010 “Керівництво та управління у сфері фіскальної політики” кошторисом на 2018 рік по загальному фонду затверджені надходження та видатки у сумі                   75 793 689,00 гривень.   
Протягом звітного періоду по загальному фонду бюджету відкрито асигнувань у сумі 75 793 689,00 грн за програмою класифікації видатків та кредитування державного бюджету 3507010 «Керівництво та управління у сфері фіскальної політики», надійшло асигнувань 75 793 689,00 грн, що складає 100 % до суми плану асигнувань на звітний період.
Касові видатки по загальному фонду за 2018 рік складають –                 75 668 025,57 грн,  використання виділених асигнувань в цілому складає –                 99,8 %.
Кошторисом доходів та видатків на 2018 рік по спеціальному фонду затверджено суму 331 800,00 грн, касові видатки складають 271 358,02 гривень. Надійшли кошти за зберігання товарів, прийнятих на склад митниці в сумі 803 412,83 грн, від оренди майна бюджетних установ у сумі 0,55 грн, від реалізації брухту чорних та кольорових металів у сумі 1 352,43 гривень.
Ñòàíîì íà 01.01.2019 çà  çàãàëüíèì ôîíäîì ³ñíóº: 
äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü çà ÊÅÊÂ 2210 â ñóì³ 25 627,04 ãðí (ïîïåðåäíÿ îïëàòà çà ïåð³îäè÷í³ âèäàííÿ íà 2019 ð³ê).
Íà çâ³òíó äàòó ³ñíóº äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü ïî ñîö³àëüíèì âèïëàòàì â ñóì³ 93 724,34 ãðí, à ñàìå: ïî âèïëàòàì çà ëèñòàìè òèì÷àñîâî¿ íåïðàöåçäàòíîñò³ çà ðàõóíîê íå â³äøêîäóâàííÿ êîøò³â ôîíäîì ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ. 
Íåçàðåºñòðîâàíèõ â ÓÄÊÑÓ ó ì. Ìàð³óïîë³  ô³íàíñîâèõ çîáîâ’ÿçàíü, ùî îáë³êîâóþòüñÿ ó ñêëàä³ êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³, íåìàº.
Ïðîñòðî÷åíî¿ êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êîäàìè åêîíîì³÷íî¿ êëàñèô³êàö³¿ âèäàòê³â 2110, 2270 íå ìàº.
Ïðîòÿãîì ðîêó îôîðìëåíî  84 ãîñïîäàðñüêèõ äîãîâîð³â.
Ïåðåðàõîâàíî äî äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè ìèòíèõ ïëàòåæ³â íà ñóìó 6 972 493 003,15 ãðèâåíü.
                                                     
Ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå çàáåçïå÷åííÿ

Çà çâ³òíèé ïåð³îä çã³äíî êîøòîðèñó íà 2018 ð³ê óêëàäåíî 27 äîãîâîð³â òà               21 äîäàòêîâà óãîäà íà çàãàëüíó ñóìó 776 041,63 ãðí, â òîìó ðàõóíêó âèãîòîâëåííÿ ïå÷àòîê òà øòàìï³â, ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíä³â, ïîòî÷íèé ðåìîíò òà òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ìèòíèö³, ìåäè÷íèé îãëÿä âîä³¿â, òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ êîï³þâàëüíî¿ òåõí³êè òà êîíäèö³îíåð³â, óòèë³çàö³þ ðòóòíèõ ëàìï, àâòîøèí òà àêóìóëÿòîð³â, êóï³âëþ-ïðîäàæó ìàòåð³àëüíî-òîâàðíèõ ö³ííîñòåé.
Ó â³äïîâ³äíîìó ïåð³îä³ ìèíóëîãî ðîêó çã³äíî êîøòîðèñó áóëî óêëàäåíî               38 äîãîâîð³â òà 14 äîäàòêîâèõ óãîä íà çàãàëüíó ñóìó 1 092 354,91 ãðèâåíü.

Â³äõèëåííÿ â ê³ëüêîñò³ äîãîâîð³â òà äîäàòêîâèõ óãîä òà ¿õ ö³í³, â ïîð³âíÿíí³ ç ìèíóëèì ðîêîì, âèêëèêàíå óìîâàìè ô³íàíñóâàííÿ (ð³÷íèìè êîøòîðèñàìè).
Àâòîòðàíñïîðò

Îðãàí³çîâàíà ðîáîòà àâòîòðàíñïîðòó.

Çàëèøîê ïàëüíîãî íà 01.01.2018 – À-95 – 910 ë.

Çàëèøîê ïàëüíîãî íà 01.01.2018 – À-92 – 500 ë.

Îòðèìàíî ïàëüíîãî: À-95 – 3140 ë.

Îòðèìàíî ïàëüíîãî: À-92 – 1690 ë.

Çàëèøîê ïàëüíîãî íà 01.01.2019 – À-95 – 1970 ë.

Çàëèøîê ïàëüíîãî íà 01.01.2019 – À-92 – 900 ë.

Âèòðàòè áåíçèíó ó ñ³÷í³-ãðóäí³ 2018: À-95 – 2080 ë., À-92 – 1290 ë.

Âèòðàòè áåíçèíó ó ñ³÷í³-ãðóäí³ 2017: À-95 – 2310 ë., À-92 – 730 ë.

Çá³ëüøåííÿ âèòðàò ïàëèâà íà 330 ë. ó ïîð³âíÿíí³ ç ìèíóëèì ðîêîì, âèêëèêàíå ââîäîì â åêñïëóàòàö³þ äâîõ ñïåö³àë³çîâàíèõ àâòîìîá³ëåé, ç ìåòîþ íàëåæíîãî âèêîíàííÿ ôóíêö³é òà çàâäàíü ç ïðîòèä³¿ ìèòíèì ïðàâîïîðóøåííÿì.

Ïðîòÿãîì çâ³òíîãî ïåð³îäó ïðîâåäåíî ðîçñë³äóâàííÿ ñåìè íåùàñíèõ âèïàäê³â íåâèðîáíè÷îãî õàðàêòåðó ç ïðàö³âíèêàìè ìèòíèö³, ïðîòÿãîì                    2017 ðîêó ïðîâåäåíî ðîçñë³äóâàííÿ ÷îòèðüîõ íåùàñíèõ âèïàäê³â íåâèðîáíè÷îãî õàðàêòåðó ç ïðàö³âíèêàìè ìèòíèö³. Çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ íåùàñíèõ âèïàäê³â íåâèðîáíè÷îãî õàðàêòåðó ç ïðàö³âíèêàìè ìèòíèö³, ó çâ³òíîìó ïåð³îä³ º ñèòóàö³éíèì.
Çàâäÿêè ïðîâåäåí³é ïðîô³ëàêòè÷í³é ðîáîò³ çà çâ³òíèé ïåð³îä íåùàñíèõ âèïàäê³â ç ïðàö³âíèêàìè ìèòíèö³ íà âèðîáíèöòâ³ íå áóëî.

Åêñïëóàòàö³ÿ ìàéíà

1. Íà òåïåð³øí³é ÷àñ â îïåðàòèâíîìó óïðàâë³íí³ (êîðèñòóâàíí³) ìèòíèö³ çíàõîäÿòüñÿ íàñòóïí³ îá’ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà: àäì³í³ñòðàòèâí³ áóä³âë³ òà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çà àäðåñàìè: ì. Ìàð³óïîëü, ïð. Ëóí³íà, 1; ì. Êðàìàòîðñüê,      âóë. Ë³êàðñüêà, 13-À; ì. Áàõìóò, âóë. Ñàäîâà, 119;áî êñ-ãàðàæ çà àäðåñîþ:         ì. Ìàð³óïîëü, ïð. Ëóí³íà, 4.
Íà âèêîíàííÿ ï³äïóíêòó 2.2.3 ïóíêòó 2 íàêàçó ÄÔÑ â³ä 29.06.2016 ¹ 579 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ôîðì äîâ³ðåíîñòåé ç ïèòàíü óïðàâë³ííÿ íåðóõîìèì ìàéíîì òà çä³éñíåííÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî îáë³êîâóºòüñÿ íà áàëàíñ³ ÄÔÑ» ìèòíèöåþ çä³éñíåí³ çàõîäè ç ïèòàíü äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ íà ³ì’ÿ Äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî, ÿêå îáë³êîâóºòüñÿ íà áàëàíñ³ ÄÔÑ òà ïåðåáóâàº â îïåðàòèâíîìó óïðàâë³íí³ (êîðèñòóâàíí³) ìèòíèö³.
Íà òåïåð³øí³é ÷àñ ìèòíèöåþ çàâåðøåíî ïåðåðåºñòðàö³þ íà ³ì’ÿ ÄÔÑ  ïðàâ ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè çà àäðåñàìè: 
	 ì. Áàõìóò (Àðòåì³âñüê), âóë. Ñàäîâà (Ïåòðîâñüêîãî), 119, 

2. ì. Ìàð³óïîëü, ïð. Ëóí³íà, 1;
3. Êðàìàòîðñüê, âóë. Ë³êàðñüêà, 13-À.
À òàêîæ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî – àäì³í³ñòðàòèâí³ áóä³âë³ çà àäðåñàìè:  
1. ì. Áàõìóò (Àðòåì³âñüê), âóë. Ñàäîâà (Ïåòðîâñüêîãî), 119, 
2. ì. Ìàð³óïîëü, ïð. Ëóí³íà, 1, 
3. ì. Êðàìàòîðñüê, âóë. Ë³êàðñüêà, 13-À,
4. áîêñ-ãàðàæ ì. Ìàð³óïîëü, ïð. Ëóí³íà, 4. 
Ñòàíîì íà 01.09.2018 òðèâàº ïåðåðåºñòðàö³ÿ íà ³ì’ÿ ÄÔÑ ïðàâ ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà àäðåñîþ: ì. Ìàð³óïîëü,                  ïð. Ëóí³íà, 4 (íà äàíèé ÷àñ îòðèìàíî ðîçïîðÿäæåííÿ Ãîëîâè Äîíåöüêî¿ îáëàñíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 21.12.2018 ¹ 1545/5-18 «Ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿  ä³ëÿíêè ó ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ Äåðæàâí³é ô³ñêàëüí³é ñëóæá³ Óêðà¿íè» òà íàäàíî äîêóìåíòè äåðæàâíîìó ðåºñòðàòîðó äëÿ âíåñåííÿ â³äïîâ³äíèõ çì³í).
Íà äàíèé ÷àñ ÄÔÑ âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ùîäî ïåðåäà÷³ â êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü ì. Êðàìàòîðñüêà àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ ìèòíèö³ çà àäðåñîþ:                       ì. Êðàìàòîðñüê, âóë. Ë³êàðñüêà, 13à  â³äïîâ³äíî äî ëèñò³â Виконавчого комітету Краматорської міської ради від 01.12.2015 № 01-28/4642 та від 17.05.2016              № 01-28/2270 (лист митниці від  18.05.2016 № 2381/8/05-70-03).

2. Âñüîãî ïðîòÿãîì çâ³òíîãî ïåð³îäó óêëàäåíî 36 äîãîâîð³â òà  äîäàòêîâ³ óãîäè, â òîìó ÷èñë³: äîãîâîð³â îðåíäè – 3, íà ãîñïîäàðñüê³ ïîñëóãè – 17, íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè – 16, ùî íà 27 äîãîâîð³â ìåíøå, í³æ çà â³äïîâ³äíèé ïåð³îä 2017 ðîêó.

3. Æèòòºä³ÿëüí³ñòü ï³äðîçä³ë³â ìèòíèö³ çàáåçïå÷åíî áåçïåðåá³éíî çã³äíî ç âèä³ëåíèìè àñèãíóâàííÿìè çà  êîøòîðèñîì íà 2018 ð³ê:
ôàêòè÷íî âèòðà÷åíî çà 2018 ð³ê – 337,376 òèñ. ãðí;
ôàêòè÷íî âèòðà÷åíî çà 2017 ð³ê – 303,122 òèñ. ãðèâåíü.

Ïîð³âíÿíî ç â³äïîâ³äíèì ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó â³äáóëîñü çá³ëüøåííÿ âèäàòê³â ïî ÊÅÊÂ 2270 (2271-2273) íà 11,30 %, ó çâ’ÿçêó ³ç çá³ëüøåííÿì òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ó 2018 ðîö³, ïðè öüîìó ôàêòè÷íèé îáñÿã ñïîæèâàííÿ åíåðãîíîñ³¿â òà âîäè â íàòóðàëüíèõ ïîêàçíèêàõ ó çâ³òíîìó ïåð³îä³ çìåíøèâñÿ àáî çàëèøèâñÿ áåç çì³í ïîð³âíÿíî ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó çàâäÿêè çàïðîâàäæåíèì çàõîäàì ç åíåðãîçáåðåæåííÿ, ïðîâåäåííÿì ïîäåêàäíîãî  ìîí³òîðèíãó ñïîæèâàííÿ ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â òà âîäè.
Çà ðåçóëüòàòàìè àíàë³çó çàãàëüíîãî îáñÿãó ñïîæèâàííÿ ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â òà âîäè çà çâ³òíèé ïåð³îä â íàòóðàëüíèõ ïîêàçíèêàõ îòðèìàíî íàñòóïí³ äàí³ â ïîð³âíÿíí³ ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó (òàáëèöÿ 1).
 

Òàáëèöÿ 1
Âèäè êîìóíàëüíèõ ïîñëóã

Îäèíèö³ âèì³ðþâàííÿ
2018 ð³ê
2017 ð³ê
Çá³ëüøåííÿ (çìåíøåííÿ) îáñÿãó ñïîæèâàííÿ
Òåïëîïîñòà÷àííÿ
Ãêàë
50,4
49,6
+ 1,61 %
Åëåêòðîïîñòà÷àííÿ
òèñ. êÂò
82,650
88,800
- 6,93%
Âîäîïîñòà÷àííÿ
êóá.ì
632
687
- 8,01%


Òåõí³÷í³ ñèñòåìè ìèòíîãî êîíòðîëþ

Ê³ëüê³ñòü ìèòíèõ îãëÿä³â çä³éñíåíèõ ï³äðîçä³ëàìè ìèòíèö³ ç âèêîðèñòàííÿì òåõí³÷íèõ çàñîá³â ìèòíîãî êîíòðîëþ
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Çàáåçïå÷åííÿ ³ îðãàí³çàö³ÿ ðîáîòè, ïðîâåäåííÿ ìåòðîëîã³÷íî¿ àòåñòàö³¿ òà ïîâ³ðêè ÒÇÌÊ, ÿê³ º ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ ÒÑÌÊ. Ðîáîòà ïî ðåºñòðàö³¿ (ïåðåðåºñòðàö³¿) ïðèñòðî¿â, ùî ì³ñòÿòü Ä²Â

Ó ñ³÷í³ áóëî ïðîâåäåíî çâ³ðÿííÿ âçàºìíèõ ðîçðàõóíê³â çà 2016 ð³ê ç                     ÒÎÂ ÐÖ «ÑÒÀÊÑ» çà äîãîâîðîì â³ä 11.10.2016 ¹ 177/î òà ç êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì «Ì³ñüêà ïîë³êë³í³êà ¹ 2» çà äîãîâîðîì â³ä 12.10.2016 ¹ 170. 
Íà âèêîíàííÿ ï. 6.6 äîðó÷åííÿ â.î. заступника Голови ДФС Продана М. ïðîòîêîëó íàðàäè ÄÔÑ â³ä 17.01.2017 ¹ 1-ÏÊ ïðîâåäåíî àíàë³ç ñòàíó òà íàäàíî ³íôîðìàö³þ äî ÄÔÑ ùîäî íàÿâíîñò³ òà ïîòðåáè â ñèñòåìàõ/çàñîáàõ â³äåîñïîñòåðåæåííÿ òà çàñîáàõ ìèòíîãî êîíòðîëþ (ñêàíåðàõ) â ïóíêòàõ ïðîïóñêó ìèòíèö³.
Êð³ì òîãî áóëî àêòóàë³çîâàíî ³íôîðìàö³þ ùîäî êàìåð â³äåîñïîñòåðåæåííÿ, ÿê³ ðîçì³ùåí³ íà ïóíêòàõ ïðîïóñêó, ìèòíèõ ë³öåíç³éíèõ ñêëàäàõ òà ñêëàäàõ òèì÷àñîâîãî çáåð³ãàííÿ â çîí³ ä³ÿëüíîñò³ ìèòíèö³, ³íôîðìàö³ÿ ïî ÿêèì íàäàíà ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ëèñòà ÄÔÑ â³ä 22.06.2016 ¹ 21439/7/99-99-03-03-01-17.
Íà ï³äñòàâ³ ³íôîðìàö³¿, îòðèìàíî¿ â³ä ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ìèòíèö³, çã³äíî çâ³òó ÄÌÇÐ²-6, â ìèòíèö³ ðîçïî÷àòî îáñòåæåííÿ òåõí³÷íîãî ñòàíó òåõí³÷íèõ çàñîá³â ìèòíîãî êîíòðîëþ ç ìåòîþ íàäàííÿ ïðîïîçèö³é ùîäî ñïèñàííÿ ïðèëàä³â, ÿê³ ìîðàëüíî çàñòàð³ë³ òà âèðîáèëè ñâ³é òåõí³÷íèé ðåñóðñ.
Çã³äíî íàêàçó ÄÔÑ â³ä 14.09.2016 ¹ 796 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ôîðì çâ³òíîñò³ òà Ïîðÿäêó ³õ ñêëàäàííÿ çà íàïðÿìêîì ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè» ï³äãîòîâëåíèé òà íàïðàâëåíèé çâ³ò çà ôîðìîþ çâ³òíîñò³ ÄÐÌÇ²-6 «Çâ³ò ïðî ñòàí çàáåçïå÷åííÿ òåõí³÷íèìè çàñîáàìè/ñèñòåìàìè ìèòíîãî êîíòðîëþ òà ñïåö³àëüíèìè çàñîáàìè äëÿ çä³éñíåííÿ ìèòíîãî êîíòðîëþ ñòàíîì íà II-ï³âð³÷÷ÿ 2017 ðîêó»
Íà âèêîíàííÿ âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè â³ä 05 ÷åðâíÿ 2014 ðîêó ¹1314 -VII «Ïðî ìåòðîëîã³þ òà ìåòðîëîã³÷íó ä³ÿëüí³ñòü» (ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè âíåñåíèìè Çàêîíîì Óêðà¿íè â³ä 15 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹ 124-VII) ïðîâåäåíà робота щодо підготовки листів стосовно ìåòðîëîã³÷íî¿ ïîâ³ðêè óñ³õ íàÿâíèõ ó ï³äðîçä³ëàõ ìèòíèö³ ïðèëàä³â äîçèìåòðè÷íîãî êîíòðîëþ (Mini-Rad-D, Sensor Technology Engineering, Polimaster PM 1703 MA, Polimaster PM 1703 GNA). 
Ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÄÏ „Çàïîð³ææÿñòàíäàðòìåòðîëîã³ÿ” ùîäî çàêëþ÷åííÿ äîãîâîðó íà ïðîâåäåííÿ ìåòðîëîã³÷íî¿ ïîâ³ðêè ïðèëàä³â äîçèìåòðè÷íîãî êîíòðîëþ ï³äãîòîâëåíî òà íàïðàâëåíî ëèñòè â³ä 12.03.2018             ¹ 1822/10/05-70-03-04, â³ä 30.03.2018 ¹ 2277/10/05-70-03-04). Òàêîæ áóâ óçãîäæåííèé ãðàô³ê ïðîâåäåííÿ ïåð³îäè÷íî¿ ïîâ³ðêè çàñîá³â âèì³ðþâàëüíî¿ òåõí³êè (äàë³-ÇÂÒ) íà 2018 ð³ê ç ÄÏ „Çàïîð³ææÿñòàíäàðòìåòðîëîã³ÿ”  
Ó êâ³òí³ áóâ çàêëþ÷åíèé äîãîâ³ð â³ä 10.04.2018 ¹ 929Ì ç                                  ÄÏ „Çàïîð³ææÿñòàíäàðòìåòðîëîã³ÿ” íà ïðîâåäåííÿ ìåòðîëîã³÷íî¿ ïîâ³ðêè  ïðèëàä³â äîçèìåòðè÷íîãî êîíòðîëþ.
Òàêîæ â êâ³òí³ áóëà ï³äãîòîâëåíà òà íàïðàâëåíà ñëóæáîâà çàïèñêà, ùîäî  ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ñâîº÷àñíîãî íàäàííÿ óñ³õ íàÿâíèõ ó ï³äðîçä³ëàõ ìèòíèö³ ïðèëàä³â äîçèìåòðè÷íîãî êîíòðîëþ äëÿ проведення ìåòðîëîã³÷íî¿ ïîâ³ðêè.
Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â òåõí³÷íèìè çàñîáàìè  ìèòíîãî êîíòðîëþ ó â³äïîâ³äíîñò³ íàêàçó ÄÔÑ â³ä 28.07.2015 ¹ 541 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó  âèêîðèñòàííÿ çàáåçïå÷åííÿ òà îáë³êó òåõí³÷íèõ çàñîá³â ìèòíîãî êîíòðîëþ â ìèòíèöÿõ ÄÔÑ» íàäàí³ ïðîïîçèö³¿ ïî ïðèäáàííþ òåõí³÷íèõ çàñîá³â ìèòíîãî êîíòðîëþ íà 2019ð.
Íà âèêîíàííÿ âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè â³ä 05 ÷åðâíÿ 2014 ðîêó ¹ 1314 -VII «Ïðî ìåòðîëîã³þ òà ìåòðîëîã³÷íó ä³ÿëüí³ñòü» (ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè âíåñåíèìè Çàêîíîì Óêðà¿íè â³ä 15 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹ 124-VII) â травні відправлено до ДП „Çàïîð³ææÿñòàíäàðòìåòðîëîã³ÿ” ïðèëàäè äîçèìåòðè÷íîãî êîíòðîëþ (Mini-Rad-D, Sensor Technology Engineering, Polimaster PM 1703 MA, Polimaster PM 1703 GNA) äëÿ ïðîâåäåííÿ ìåòðîëîã³÷íî¿ ïîâ³ðêè. Íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó â³ä 10.04.2018 ¹ 929Ì ДП „Çàïîð³ææÿñòàíäàðòìåòðîëîã³ÿ” çä³éñíèëî ìåòðîëîã³÷íó ïîâ³ðêó çàçíà÷åíèõ ïðèëàä³â.
Ó ÷åðâí³, â³äïîâ³äíî äî óìîâ äîãîâîðó â³ä 10.04.2018 ¹ 929Ì, ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ ìåòðîëîã³÷íî¿ ïîâ³ðêè, ïðèëàäè äîçèìåòðè÷íîãî êîíòðîëþ (Mini-Rad-D, Sensor Technology Engineering, Polimaster PM 1703 MA, Polimaster PM 1703 GNA) îòðèìàí³ òà âèäàí³ ó ï³äðîçä³ëè ìèòíèö³ ç â³äïîâ³äíèìè äîêóìåíòàìè. Òàêîæ, íà ï³äñòàâ³ ëèñòà Äåïàðòàìåíòó îðãàí³çàö³¿ ìèòíîãî êîíòðîëþ òà îôîðìëåííÿ ÄÔÑ â³ä 08.06.2018 ¹ 17419/7/99-99-18-01-02-17, ïðîâåäåíî àíàë³ç íàÿâíèõ â ìèòíèö³ çàñîá³â ìèòíîãî êîíòðîëþ ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ àáî ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñü ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ êîíòðîëüíèõ ôóíêö³é â³äïîâ³äíî äî íàêàçó ÄÔÑ â³ä 28.07.2015 ¹ 541 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó âèêîðèñòàííÿ, çàáåçïå÷åííÿ òà îáë³êó òåõí³÷íèõ çàñîá³â ìèòíîãî êîíòðîëþ â ìèòíèöÿõ ÄÔÑ».
Â ëèïí³, íà ï³äñòàâ³ ëèñòà äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè ÄÔÑ â³ä 27.07.2018                                         ¹ 23118/7/99-99-03-02-02-17, íàïðàâëåíà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî íåîáõ³äíî¿ ê³ëüêîñò³ ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé, ðîá³ò òà ïîñëóã, âêàçàíèõ ó â³äïîâ³äíîìó Íîìåíêëàòóðíîìó ïåðåë³êó. Проведено звірку наявності, забезпечення та руху засобів технічного контролю за перше півріччя 2018 року. Íà âèêîíàííÿ âèìîã íàêàçó ÄÔÑ â³ä 14.09.2016 ¹ 769 íàäàíî çâ³ò ïðî ñòàí çàáåçïå÷åííÿ òåõí³÷íèìè çàñîáàìè/ñèñòåìàìè ìèòíîãî êîíòðîëþ ï³äðîçä³ë³â ìèòíèö³ çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ 2018 ðîêó çà ôîðìîþ ÄÌÇÐ²-6.
В серпні проведено роботу з укладення договору з Державним підприємством «Донецький науково-виробничій центр стандартизації, метрології та сертифікації» на надання метрологічних послуг з повірки засобів вимірювальної техніки та договору з Міською поліклінікою №2 на проведення обов’язкового періодичного медичного огляду, психофізіологічної експертизи працівників митниці, які підлягають періодичному медичному огляду. Укладено договір з ТОВ «Науково-виробниче підприємство Інститут аналітичних методів контролю» на технічне обслуговування аналізатору вмісту хімічних елементів «Expert Mobile». Укладено договір з ТОВ «ЦСО Дельта-Азов» íà ïðîâåäåííÿ êàë³áðóâàííÿ âàãîâîãî îáëàäíàííÿ, ÿêå çíàõîäèòüñÿ íà áàëàíñ³ ìèòíèö³.
У вересні укладений договір з Державним підприємством «Донецький науково-виробничій центр стандартизації, метрології та сертифікації» на надання метрологічних послуг з повірки засобів вимірювальної техніки. На виконання листа ÄÔÑ â³ä 07.09.2018 ¹ 27842/7/99-99-03-03-01-17 íàïðàâëåíà ³íôîðìàö³ÿ, â³äïîâ³äíî íàâåäåíîãî Ïåðåë³êó çàïèòàíü â ðàìêàõ âïðîâàäæåííÿ ïðîåêòó «Ïîñèëåííÿ êîíòðîëþ çà òðàíñêîðäîííèì ïåðåì³ùåííÿì êîíòðîëüîâàíèõ òà òîêñè÷íèõ õ³ì³÷íèõ ðå÷îâèí».
Ó æîâòí³ ïðîâåäåíî ÄÏ «Äîíåöüêñòàíäàðòìåòðîëîã³ÿ» çã³äíî äîäàòêîâî¿ óãîäè â³ä 14.05.2018 ¹ 28/286 ïîâ³ðêó âàãîâîãî îáëàäíàííÿ, ÿêå çíàõîäèòüñÿ íà áàëàíñ³ ìèòíèö³. Âñüîãî áóëî ïðîâåäåíî ïîâ³ðîê 8 âàã³â, à ñàìå: 2 ëàáîðàòîðíèõ åëåêòðîííèõ òà 6 åëåêòðîííèõ ïëàòôîðìåííèõ. Ïðîâåäåíèé ìåäè÷íèé îãëÿä ñï³âðîá³òíèê³â, ùî ìàþòü äîïóñê äî ðîá³ò ç äæåðåëàìè ³îí³çóþ÷îãî âèïðîì³íþâàííÿ (Ä²Â). Â³äïîâ³äí³ ìåäè÷í³ äîâ³äêè ç Ì³ñüêî¿ ïîë³êë³í³êè ¹ 2 íàäàíî. 
Ó ëèñòîïàä³, â³äïîâ³äíî äî óãîäè ïðî çàêóï³âëþ ïîñëóã, ñï³âðîá³òíèêè ìèòíèö³ âè¿æäæàëè ó â³äðÿäæåííÿ äî ÒÎÂ «Íàóêîâî-âèðîáíè÷å ï³äïðèºìñòâî ²íñòèòóò àíàë³òè÷íèõ ìåòîä³â êîíòðîëþ» â ì. Êè¿â äëÿ ïðîâåäåííÿ òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ òà ïîâ³ðêè àíàë³çàòîðó âì³ñòó õ³ì³÷íèõ åëåìåíò³â «Expert Mobile» ¹ M122_26-12 çã³äíî äîãîâîðó â³ä 21.08.2018 ¹ 14/286-2018. 
Êð³ì çàçíà÷åíîãî âèùå, íàêàçîì ìèòíèö³ â³ä 14.12.2018 ¹ 239 ñòâîðåíà êîì³ñ³ÿ ç ïåðåâ³ðêè  çíàíü ç ïèòàíü ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè ïðàö³âíèê³â Äîíåöüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ, ÿê³ â³äíåñåí³ äî ïåðñîíàëó êàòåãîð³¿ «À» òà âèêîðèñòîâóþòü òåõí³÷í³ çàñîáè ìèòíîãî êîíòðîëþ, ùî ì³ñòÿòü ó ñâîºìó ñêëàä³ äæåðåëà ³îí³çóþ÷îãî âèïðîì³íþâàííÿ àáî ïî ðîäó ä³ÿëüíîñò³ ïîïàäàþòü â çîíó ä³¿ äæåðåë ³îí³çóþ÷îãî âèïðîì³íþâàííÿ ç ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè. На виконання листа ÄÔÑ â³ä 19.11.2018 ¹ 35941/7/99-99-06-04-01-17 íàïðàâëåíà ³íôîðìàö³ÿ, ùîäî æóðíàë³â îáë³êó âèêîðèñòàííÿ òåõí³÷íèõ çàñîáâ ïðè çä³éñíåíí³ ìèòíîãî êîíòðîëþ ï³äðîçä³ë³â ìèòíèö³; листа ÄÔÑ â³ä 14.11.2018 ¹ 35389/7/99-99-06-04-01-17 íàïðàâëåíà ³íôîðìàö³ÿ, ïðî ïðîáëåìí³ ïèòàííÿ â îðãàí³çàö³¿ ïðîöåäóð, ïîâ’ÿçàíèõ ç óïðàâë³ííÿì òåõí³÷íèìè ñèñòåìàìè ìèòíîãî êîíòðîëþ. 
Ó ãðóäí³ â³äïîâ³äíî äî âèìîã «Îñíîâíèõ ñàí³òàðíèõ ïðàâèë çàáåçïå÷åííÿ ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè Óêðà¿íè», çàòâåðäæåíèõ íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè â³ä 02 ëþòîãî 2005 ðîêó ¹ 54 òà çàðåºñòðîâàíèõ â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 20.05.2005 çà ¹ 552/10832 êîì³ñ³ºþ, ïðèçíà÷åíîþ íàêàçîì ìèòíèö³ â³ä 27.12.2018 ¹ 287, ïðîâåäåíî ùîð³÷íó ³íâåíòàðèçàö³þ ïðèëàä³â, ÿê³ â ñâîºìó ñêëàä³ ì³ñòÿòü äæåðåëà ³îí³çóþ÷îãî âèïðîì³íþâàííÿ, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà îáë³êó ìèòíèö³.

Ñêëàäñüêèé îáë³ê âèëó÷åíîãî ìàéíà òà ðîçïîðÿäæåííÿ íèì

Ïðîòÿãîì 2018 ðîêó, íà ñêëàä ìèòíèö³ ïðèéíÿò³ òîâàðè, âèëó÷åí³ çà ïðîòîêîëàìè ïðî ÏÌÏ, íà ñóìó 209 597,15 ãðèâåíü. Ó ïîð³âíÿíí³: ó 2017 ðîö³ íà ñêëàä ìèòíèö³ ïðèéíÿò³ òîâàðè, âèëó÷åí³ çà ïðîòîêîëàìè ïðî ÏÌÏ, íà ñóìó                   1 559 597,53 ãðèâåíü.
Çà çâ³òíèé ïåð³îä Ïðèìîðñüêèì ðàéîííèì ñóäîì ì. Ìàð³óïîëÿ òà Àïåëÿö³éíèì ñóäîì Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ êîíô³ñêîâàíå ìàéíî, ïðèéíÿòå íà ñêëàä ìèòíèö³ çà ïðîòîêîëàìè ïðî ïîðóøåííÿ ìèòíèõ ïðàâèë çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ           134 915,98 ãðèâåíü. Ó ïîð³âíÿíí³: çà 2017 ð³ê êîíô³ñêîâàíå ìàéíî, ïðèéíÿòå íà ñêëàä ìèòíèö³ íà ñóìó 135 839,48 ãðèâåíü.
Ç ìåòîþ âèêîíàííÿ ñóäîâèõ ð³øåíü, ç³ ñêëàäó ìèòíèö³ äî Ïðèìîðñüêîãî â³ää³ëó äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè ì³ñòà Ìàð³óïîëü ïåðåäàíå ìàéíî, ïðèéíÿòå íà ñêëàä ìèòíèö³ çà ïðîòîêîëàìè ïðî ïîðóøåííÿ ìèòíèõ ïðàâèë çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 374 508,77 ãðèâåíü. Ó ïîð³âíÿíí³ ³ç 2017 ðîêîì, çàãàëüíà ñóìà ïåðåäàíèõ äî îðãàí³â äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè òîâàð³â ñêëàëà                     771 017,74 ãðèâåíü.
Ïðîòÿãîì 2018 ðîêó íà ï³äñòàâ³ ñò. 238 ÌÊÓ ïðèéíÿòî íà ñêëàä ìèòíèö³ òîâàð³â íà ñóìó 34 007 205,58 ãðí, à òàêîæ âèäàíî ç³ ñêëàäó ìèòíèö³ ðàí³øå ðîçì³ùåí³ òîâàðè íà ñóìó 39 726 550,86 ãðèâåíü. Ó ïîð³âíÿíí³: ïðîòÿãîì              2017 ðîêó, íà ï³äñòàâ³ ñò. 238 ÌÊÓ, ïðèéíÿòî íà ñêëàä ìèòíèö³ òîâàð³â íà ñóìó  27 364 527,50 ãðí, âèäàíî ç³ ñêëàäó ìèòíèö³ ðàí³øå ðîçì³ùåí³ òîâàðè íà ñóìó              23 946 732,29 ãðèâåíü.
Äî ÒÎÂ «ÄÑË-2010» (ì. Êè¿â) ïåðåäàíî íà óòèë³çàö³þ òà çíèùåíî  ìåäè÷í³ ïðåïàðàòè, ùî ì³ñòÿòü íàðêîòè÷íèé çàñ³á «òðàìàäîë», íà ñóìó                 187,25 ãðèâåíü. Ó 2017 ðîö³ ïðîöåäóðà çíèùåííÿ íå ïðîâîäèëàñü.
Çà çáåð³ãàííÿ òîâàð³â íà ñêëàä³ ìèòíèö³ ï³äïðèºìñòâîì                              ÏÀÒ «Åíåðãîìàøñïåöñòàëü» â³äøêîäîâàíî âèòðàòè çà çáåð³ãàííÿ òîâàð³â íà ñêëàä³ ìèòíèö³ ó ñóì³ 802 733,90 ãðèâåíü. Ó ïîð³âíÿíí³ ç 2017 ðîêîì,  â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò çà çáåð³ãàííÿ òîâàð³â íà ñêëàä³ ìèòíèö³ ñêëàäàº                158 547,13 ãðèâåíü.


10. Ðîçãëÿä çâåðíåíü ãðîìàäÿí òà çàáåçïå÷åííÿ äîñòóïó äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿

Ñòàí ðîçãëÿäó ïèñüìîâèõ çâåðíåíü ãðîìàäÿí 

Ç ïî÷àòêó ðîêó äî ìèòíèö³ íàä³éøëî 32 ïèñüìîâèõ çâåðíåííÿ â³ä ãðîìàäÿí, ùî íà 7 çâåðíåíü ìåíøå, í³æ çà 2017 ð³ê (39 çâåðíåíü), âñ³ çâåðíåííÿ êëàñèô³êîâàí³ ÿê çàÿâè (100%). Ñêàðã òà ïðîïîçèö³é íå íàäõîäèëî. 
ßê ³ â ïîïåðåäí³ ïåð³îäè, ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ïèòàíü, ùî ö³êàâèëè çàÿâíèê³â, ïîâ’ÿçàíà ³ç çä³éñíåííÿì ìèòíèõ ôîðìàëüíîñòåé àáî ³íøèõ ä³é òà âèìîã ùîäî òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â. Ïèòîìà âàãà òàêèõ çâåðíåíü ñêëàëà ìàéæå 44% (14 çâåðíåíü) â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ çàÿâ, ùî îòðèìàí³ ìèòíèöåþ ïðîòÿãîì 2018 ðîêó.
Òàêîæ, çíà÷íó ê³ëüê³ñòü çâåðíåíü ñêëàäàëè ïèòàííÿ ïåíñ³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ êîëèøí³õ ïðàö³âíèê³â ìèòíèö³, ùî ïîâ’ÿçàíî ³ç íàáóòòÿì ÷èííîñò³ Çàêîíîì Óêðà¿íè â³ä 03 æîâòíÿ 2017 ðîêó ¹ 2148-VIII «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè ùîäî ï³äâèùåííÿ ïåíñ³é». Ïèòîìà âàãà òàêèõ çâåðíåíü ñêëàëà 28% (9 çâåðíåíü) â³ä ê³ëüêîñò³ âñ³õ çâåðíåíü, ùî íàä³éøëè äî ìèòíèö³ ó 2018 ðîö³.
²íø³ 28% çâåðíåíü ì³ñòèëè ïèòàííÿ: âèïëàò ïî àë³ìåíòàì ÷è êîìïåíñàö³¿ çà íåâèêîðèñòàíó ùîð³÷íó â³äïóñòêó çâ³ëüíåíîìó ïðàö³âíèêó çà ïåð³îä âèìóøåíîãî ïðîãóëó, íàäàííÿ êîï³é  àáî ïîâåðíåííÿ îðèã³íàë³â äîêóìåíò³â, ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó ïåðåáóâàííÿ òèì÷àñîâî ââåçåíîãî òîâàðó (öèðêîâèé ðåêâ³çèò) íà ìèòí³é òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, à òàêîæ îêðåì³ êàäðîâ³ ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ³ç ïðàöåâëàøòóâàííÿì íà âàêàíòí³ ïîñàäè.
Âñ³ 32 çâåðíåííÿ ðîçãëÿíóòî, çàÿâíèêàì â÷àñíî íàäàíî âè÷åðïí³ ðîç’ÿñíåííÿ çã³äíî ç ä³þ÷èì çàêîíîäàâñòâîì. 
Ñêàðã, ÿê ó çâ³òíîìó ïåð³îä³, òàê ³ ó â³äïîâ³äíîìó ïåð³îä³ ìèíóëîãî ðîêó íå íàäõîäèëî. 
Ñåðåä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ çâåðíåíü, îòðèìàíèõ ìèòíèöåþ, 5 çâåðíåíü ïîâåðíóòî àâòîðàì, ÿê òàê³, ùî íå â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ÷. 7 ñò. 5  Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí» (ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè).
Ïîâòîðíûõ, íåîäíîðàçîâèõ, êîëåêòèâíèõ, à òàêîæ çâåðíåíü â³ä ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîòðåáóþòü ñîö³àëüíîãî çàõèñòó  íå íàäõîäèëî. 

²². Ïðîâåäåííÿ îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí

Âïðîäîâæ ðîêó êåð³âíèöòâîì ìèòíèö³ ïðîâåäåíî îäèí îñîáèñòèé ïðèéîì çà çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíèíà. Ï³ä ÷àñ ïðèéîìó çàñòóïíèêîì íà÷àëüíèêà ìèòíèö³ íàäàí³ âè÷åðïí³ ðîç’ÿñíåííÿ íà ïîñòàâëåí³ çàÿâíèêîì ïèòàííÿ ñòîñîâíî ïðàâîì³ðíîñò³ ñêëàäàííÿ ïðîòîêîëó ïðî ïîðóøåííÿ ìèòíèõ ïðàâèë.  Ç³ ñêàðãàìè òà ïðîïîçèö³ÿìè ãðîìàäÿíè äëÿ ïðîâåäåííÿ îñîáèñòîãî ïðèéîìó äî ìèòíèö³ íå çâåðòàëèñü.

²²². Ïîêàçíèêè ðîáîòè Äîíåöüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ 
ó íàïðÿìêó ðîçãëÿäó çàïèò³â íà ïóáë³÷íó ³íôîðìàö³þ 
òà ï³äòðèìêè â àêòóàëüíîìó ñòàí³ ñòîð³íêè ìèòíèö³ ñóá-ñàéòó òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â ÄÔÑ ó Äîíåöüê³é îáëàñò³

Ïðîòÿãîì çâ³òíîãî ïåð³îäó äî ìèòíèö³ íàä³éøëî 16 çàïèò³â, ÿê³ ðîçãëÿäàëèñü â ðàìêàõ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿». Ç íèõ 13 íà îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿, ðîçïîðÿäíèêîì ÿêî¿ º ìèòíèöÿ, 3 çà íàëåæí³ñòþ â³ä ÄÔÑ ó ÷àñòèí³, ùî ñòîñóºòüñÿ ä³ÿëüíîñò³ ìèòíèö³. Ñåðåä êàòåãîð³é çàïèòóâà÷³â: ó                6 âèïàäêàõ ³íôîðìàö³þ ïðîñèëè íàäàòè ô³çè÷í³ îñîáè, 2 çàïèòè íàä³ñëàëè ïðåäñòàâíèêè ÇÌ², 8 - ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿. Ó ïîð³âíÿíí³ ç â³äïîâ³äíèì ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó ê³ëüê³ñòü çàïèò³â ñêîðîòèëàñü íà 41% (28 çàïèò³â - 2017 ð³ê).
 Çàãàëüíèé àíàë³ç çàïèò³â ñâ³ä÷èòü, ùî íàéá³ëüø ïîøèðåíèìè áóëè ïèòàííÿ îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿, ïîâ’ÿçàíî¿ ³ç ñòàòèñòè÷íèìè äàíèìè ðîáîòè ìèòíèö³, ³íôîðìàö³¿ ïðî ï³äòâåðäæåííÿ ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè ó ô³ñêàëüíèõ îðãàíàõ Óêðà¿íè, êâàë³ô³êàö³éíèõ âèìîã äî ïîñàä, íàäàííÿ ï³äòâåðäæóþ÷èõ äîêóìåíò³â òà ïîÿñíåííÿ ï³äñòàâ, íà ÿêèõ áóëî âèíåñåíî ð³øåííÿ ïðî ñêëàäàííÿ ñòîñîâíî çàïèòóâà÷à  ïîñòàíîâè ïðî ïîðóøåííÿ ìèòíèõ ïðàâèë, à òàêîæ â³äîìîñò³ ïðî îðãàí³çàö³éíó, ðîçïîðÿä÷ó ä³ÿëüí³ñòü ìèòíèö³, ïð³çâèùà, ³ìåíà, ïî-áàòüêîâ³ òà á³îãðàô³÷í³ äîâ³äêè îñ³á, ÿê³ îá³éìàþòü ïîñàäè, âèçíà÷åí³ ó çàïèò³.  
Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ³íôîðìàö³éíèõ çàïèò³â 14 çàäîâîëåíî,                       2 íàïðàâëåíî íàëåæíîìó ðîçïîðÿäíèêó ³íôîðìàö³¿, â³äïîâ³äíî äî                                  ï. 3 ñò. 22 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿». 
Ïðîòÿãîì ðîêó ñêàðãè íà ð³øåííÿ, ä³¿ ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü ïðàö³âíèê³â ìèòíèö³ ç ðîçãëÿäó çàïèò³â íà ïóáë³÷íó ³íôîðìàö³þ íå íàäõîäèëè. 
Íà âèêîíàííÿ âèìîã íàêàçó ÄÔÑ â³ä 15.01.2018 ¹ 18 «Ïðî ï³äòðèìêó â àêòóàëüíîìó ñòàí³ îô³ö³éíîãî âåá-ïîðòàëó ÄÔÑ» (äàë³ - Íàêàç) ùîì³ñÿöÿ ðîçì³ùóâàëèñü çâ³òè ùîäî ðîçãëÿíóòèõ çâåðíåíü ãðîìàäÿí, çàäîâîëåííÿ çàïèò³â íà ïóáë³÷íó ³íôîðìàö³þ, çàãàëüí³ ñòàòèñòè÷í³ ïîêàçíèêè ðîáîòè ìèòíèö³ òà ó ðàç³ íàñòàííÿ çì³í, ³íø³ â³äîìîñò³ ïåðåäáà÷åí³ Íàêàçîì.
Ïðîäîâæóºòüñÿ ðîáîòà ó íàïðÿìêó àêòóàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ÿêà îïðèëþäíþºòüñÿ íà ªäèíîìó äåðæàâíîìó âåá-ïîðòàë³ â³äêðèòèõ äàíèõ òà áàíåð³ «Â³äêðèò³ äàí³» ñóá-ñàéòó òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â ÄÔÑ Äîíåöüêî¿ îáëàñò³.



