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Аналітична довідка про роботу 
Харківської митниці ДФС
протягом січня - червня 2019 року
                                                                 
І. Інформаційний аналіз письмових звернень громадян

З початку 2019  року до Харківської митниці ДФС надійшло 66 письмових звернень громадян, що на 12 звернень більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Із загальної кількості звернень — 62 заяви та 4 скарги.
Проаналізувавши  питання, з якими звертались громадяни до Харківської митниці ДФС з початку 2019 року, можна зробити висновок, що переважна більшість питань стосуються митного оформлення (ввезення, вивезення) транспортних засобів (54 звернення – 90 %). По одному зверненню стосувались питань порушення митних правил, організації митного контролю, митних платежів, надання консультації з питань митного законодавства, 2 звернення щодо умов, організації та охорони праці, 2 звернення з інших питань діяльності митниці.
За результатами розгляду звернень, що надійшли до митниці: 
14 звернень (21 %) – вирішено позитивно, 
41 звернення (63 %) – дано роз’яснення,
2 звернення (3 %) – повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України «Про звернення громадян»,
2 звернення (3 %) – пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян»,
7 звернень (10 %) – знаходяться на виконанні. 
З початку року до Харківської митниці ДФС надійшло 4 скарги (1 – у лютому, 1 – у березні, 2 - у травні), що на рівні минулого року. 3 скарги стосувались дій, бездіяльності посадових осіб митниці, 1 - недоліків у роботі митниці. Жодна з них не підтвердилась. За результатами розгляду скарг заявникам надані ґрунтовні роз’яснення. Відповіді на скарги надані без порушення термінів виконання. 
Протягом звітного періоду повторні звернення  до Харківської митниці ДФС не надходили.
З початку року до Харківської митниці ДФС надійшло 1 неодноразове звернення, що на рівні минулого року.
Протягом звітного періоду  до Харківської митниці ДФС надійшло 1 колективне звернення. Протягом аналогічного періоду минулого року колективних звернень не надходило.
За категоріями авторів звернень громадян звернення розподілилися наступним чином:
- інвалід 2 групи – 1 звернення
- інвалід 3 групи — 1 звернення
- особа, якій присвоєне звання “мати-героїня” - 1 звернення.
			Заявники звертались із питань митного оформлення транспортних засобів, на всі звернення їм були надані грунтовні роз’яснення. 
	За іншими зверненнями категорія авторів звернень не визначена.
	За соціальним станом авторів звернень до митниці зверталось із письмовими заявами 9 пенсіонерів, за іншими зверненнями соціальний стан авторів звернень не визначено.

ІІ. Проведення особистого прийому громадян

Особистий прийом громадян в Харківської митниці ДФС здійснюється керівництвом та структурними підрозділами митниці відповідно до затверджених графіків особистого прийому. 
З початку 2019 року керівництвом Харківської митниці ДФС проведено 32 особисті прийоми, що на 25 прийомів більше, ніж за відповідний період 2018 року. 
Із загальної кількості – 6 прийомів були проведені начальником митниці, 3 прийоми - заступниками начальника митниці, 23 прийоми — керівниками структурних підрозділів митниці. Переважна більшість питань, з приводу яких проводились особисті прийоми, стосувалась митного оформлення транспортних засобів ( 26 особистих прийомів).
З початку року під час особистого прийому скарг на дії посадових осіб митниці не надходило. 
З початку року розглянуто 2 колективних звернення під час особистого прийому, що на 1 звернення більше, ніж у минулому році.
	Повторних та неодноразових звернень громадян під час особистого прийому до митниці не надходило.
		За соціальним станом авторів звернень громадян на особистому прийомі керівництвом звернення розподілилися наступним чином:
	- пенсіонер - 2 звернення (6%);
	- безробітний — 15 звернень  (45%);
	- підприємець – 2 звернення (6%);
	- колишній працівник органів ДФС — 2 звернення ( 6 %)
	- фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність - 11 звернень (32 %) 
- колишній співробітник МВС — 2 звернення  (6 %).

ІІІ. Аналіз недоліків та порушень у зверненнях громадян та вжиті заходи

З початку 2019 року фактів порушень посадовими особами митниці положень Закону України «Про звернення громадян», не вирішення порушених у зверненнях громадян обґрунтованих питань, які належать до компетенції митниці, що призвело до звернення до органу вищого рівня, не встановлено.

ІV. Додаткові заходи

В Харківській митниці ДФС проводиться робота щодо безумовного виконання положень Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”.
При розгляді звернень громадян забезпечується дотримання вимог п.1 вищезазначеного Указу Президента України, здійснюється систематичний аналіз звернень та підготовка статистичної звітності.
В структурних підрозділах митниці розміщені інформаційні стенди для громадян. Інформацію постійно підтримують в актуальному стані.
З метою доведення до громадян графіки особистого прийому розміщуються на суб-сайті Головного управління ДФС у Харківській області, на інформаційних стендах митниці.
Щоквартальні звіти Харківської митниці ДФС розміщуються на суб-сайті Головного управління ДФС у Харківській області та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.


