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митниця: сьогодні

11 000 працівників

Змінено керівний склад митниці

500 одіозних керівників різних рівнів       
не перейдуть у нову структуру



35%
ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

нова митниця

Державна
митна служба
України

НАДХОДЖЕННЯ СКЛАДАЮТЬ 

≈ 360 млрд
грн за рік



митниця перерахувала



ЗА 2019 РІК
 
ЗАВЕДЕНО 28 ТИС. СПРАВ ПРО
ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ
 
НА 2.1 МЛРД ГРН
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виявлення порушень митних правил



450 млн грн
Майно, вилучене при порушеннях митних правил

210 млн грн
Майно, конфіскованого за рішенням суду

71 млн грн
Майно, від якого відмовились на користь держави або
власник невідомий

671  млн грн
Майно, за яким не звернувся власник

Державна
митна служба
України

97 млн грн
Майно, яке підлягає поверненню власнику, але
власник не звернувся

майна на складах митниці



Поступовий
перехід до однієї
юридичної особи

замість
26

Митниця:
Зміни вже сьогодні

Зареєстровано
16

регіональних
митниць  



скоротився час проходження митного контролю

2018
вересень - листопад в хвилинах
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2019
вересень - листопад в хвилинах

                    Експорт / Імпорт / Транзит
 

Вересень          52               101                 20

 

Жовтень            51               108                 19

 

Листопад          51               111                 19

                    Експорт / Імпорт / Транзит
 

Вересень          45                 83                  18

 

Жовтень            46                 84                  18

 

Листопад          48                 85                  19
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митниця: сьогодні

Створено
калькулятор розрахунку митних платежів
при оформленні автомобілів

Запущено портал та кол-центр
для скарг громадян
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Митниця: завтра
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дорожня карта

Розроблено
Стратегічний
план
розвитку
2020 із KPI

1.Здійснено
тестування
системи NCTS
 
2.Впроваджено
систему
самостійного
декларування
транспортних
засобів
громадянами
 
3.Оприлюднюєтьс
я знеособлена
інформація щодо
митної вартості
товарів

Держмитслужба
готова приймати
заяви  підприємств
про надання
статусу АЕО

Контроль за
переміщенням
окремих товарів
із
використанням
NCTS

Запуск АСАУР
2.0 +ВІ
інструменти

1.Посилено
(криміналізовано)
відповідальність
за контрабанду
підакцизних
товарів
 
2. Впроваджена
система обміну
інформацією з
лініями
контейнерних
перевезень

1.Забезпечено
функціонування
пост-митного
аудиту за
принципами ЄС
 
2. В Україні
з`явились перші
сертифіковані
АЕО

функціональні зміни
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дорожня карта

План
впровадження
ІТ-механізму
розроблено

Калькулятор
розмитнення
автомобілів та
інтеграція з
каталогом
автомобілів
запущено

Здійснено
тестовий
запуск NCTS

1.Розроблено ІТ-
рішення для
обробки скарг
 
2.Запущено
офіційний веб-
портал
Держмитслужби

Запущено
ІТ-систему
для пост-
митного
аудиту

Запущено
портал
відкритих
даних

Впроваджено
Систему
бізнес-
аналітики  BI
(публічна
інфографіка та
статистика
роботи ДМСУ)

ІТ

Запуск
АСАУР 2.0
+ВІ
інструменти

Запущено
єдиний
кабінет
декларанта

1.Впроваджено
мобільний додаток 
eBorder 
 
2. Впроваджена
система обміну
інформацією з лініями
контейнерних
перевезень

Запущено ІТ-
систему для
класифікації
товарів за
кодом УКТ
ЗЕД

Запущено ІТ-
систему для
фінансових
гарантій
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дорожня карта

Призначено
Митного
представника
України в складі
Представництва
України при ЄС
та
Європейському
Співтоваристві з
атомної енергії у
м. Брюсель

Створено
централізовану
платформу
звернень до
іноземних
країн

Забезпечено
обмін даними
щодо вартості
автомобілів
придбаних у
країнах ЄС та
Північної
Америки

Розроблено
план заходів
реалізації
Стратегії
інтегрованого
управління
кордонами

Покращено
обмін даними
з іноземними
державами та
організаціями

Оновлено
двосторонні
договори з
прикордонними
країнами ЄС

Забезпечено
поетапне
виконання
Програми
прикордонного
співробітництва
UA-PL

міжнародні відносини
Забезпечено
поетапне
виконання
зобов’язань
України в рамках
Угоди про
Асоціацію з ЄС,
Угоди СОТ про
спрощення
процедур
торгівлі та
Всесвітньої
митної
організації
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дорожня карта
1.Запуск 
“НовоїМитниці”
 
2.Створення
організаційної
структури
територіальних
органів
 
3.Старт конкурсів в
“Нову Митницю”
 1.Розроблено

символіку та
дизайн
форменого одягу
ДМС
 
2.Проведено
опитування
серед бізнес-
аудиторії

Старт
конкурсів на
начальників
та
заступників
митниць 1.Представлення

концепції бренду
“Нова Митниця”
 
2.Запуск процесу
тестування  рівня
знань
 
3.Переведення
на контракти

Розроблена
процедура
адаптації
персоналу

1.Впроваджено
  оновлену
систему
навчання
 
2.Впроваджено
оновлену
процедуру
добору
персоналу

Запуск
оновленої
системи KPI

HR

Створено
Єдину
Юридичну
Особу

1.Запуск
платформи
E-Learning
 
2.Тестовий
запуск 
внутрішньої
платформи
комунікацій
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Запущено
7 сканерів в
тестовому
режимі

Проведено
діагностику 11
мобільних
сканерів

Запущено 7
сканерів для
проведення
митного
контролю

Встановлено
15 нових
вагових
комплексів

Завершено
реконструкцію 
3 пунктів
пропуску для
автомобільного
сполучення

Відновлено
працездатність
11 мобільних
сканерів*

дорожня карта

Розроблено
уніфіковані
вимоги до
елементів
інфраструктури
пунктів
пропуску

інфраструктура

1.Завершено
реконструкцію
9 пунктів пропуску
для
автомобільного
сполучення 
 
2.Створено Банк
проектів (проекти
землеотводів та
проектно-
кошторисна
документація) для
розбудови митної
інфраструктура в
2021
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України

наші контакти:

Facebook: www.facebook.com/uanewcustoms

НМ   Вебсайт нової митниці: www.customs.gov.ua

Telegram: Нова митниця

Twitter: @uanewcustoms



ПРАЦЮЄМО ДАЛІ

Державна
митна служба
України


