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Управлінням оперативного забезпечення на окремих територіях зон 
АТО ГУ ДФС у Луганській області (далі - УОЗ) об’єктивно розглянуто Ваш 
інформаційний запит від 08.03.2019 б/н (вх. ДФС № 562/зпі від 11.03.2019), 
що надійшов до ГУ ДФС у Луганській області 13.03.2019 за № 8202/7/99-99- 
21-13-02-17 та повідомляємо.

Відповідно до частини другої ст. 19 Конституції України органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 
зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України.

Згідно зі статтею 20 Закону України від 02 жовтня 1992 року №2657- 
XII «Про інформацію» за порядком доступу інформація поділяється на 
відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом.

Відповідно до пункту 1 статті 6 Закону України від 13 січня 2011 року 
№239-VI «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим 
доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

В статті 9 цього ж Закону визначено, що до службової може належати 
інформація, що міститься в документах суб’єктів владних повноважень, які 
становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, 
рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності установи 
або здійснення контрольних, наглядових функцій органами державної влади, 
процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або 
прийняттю рішень, та зібрана в процесі оперативно-розшукової, 
контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до 
державної таємниці.

Підпунктом 21.1.6 пункту 21.1 статті 21 Податкового кодексу України 
від 02 грудня 2010 року №2755-УІ передбачено, що посадові особи 
контролюючих органів зобов’язані не допускати розголошення інформації з 
обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під 
час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи.

Щодо іншої інформації, що Вами запитується, повідомляємо, що у
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зв’язку з нетривалим періодом перебування співробітників в ротаціях, надати 
узагальнену інформацію за 2015-2017 року не надається можливим.

Одночасно, в межах компетенції, надаємо інформацію про результати 
роботи.

За 2018 рік співробітниками УОЗ складено 402 протоколи про 
вчинення адміністративних правопорушень, зокрема, 151 - за ст. 2043 
КУпАП, 221 -  за ст.164 КУпАП, 24 -  за ст. ст.1645 КУпАП, 6 -  за ст. 1772 
КУпАП.

В рамках зазначених адміністративних проваджень з незаконного обігу 
вилучено товарно-матеріальних цінностей (далі -  ТМЦ) на суму понад 24,4 
млн.грн., з них 4,7 млн.грн. підакцизної групи товарів.

За матеріалами співробітників УОЗ до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань внесено 12 фактів про вчинення кримінальних правопорушень, 
з них З - з а  ст. 204 КК України; 2 -  за ст. 309 КК України; 7 -  інші ст. КК 
України. В рамках кримінальних проваджень протягом січня-грудня 2018 
року вилучено ТМЦ на суму 3,7 млн.грн., з них 1,3 млн.грн. підакцизної 
групи товарів.

За 2018 рік припинено незаконне переміщення готівки через лінію 
розмежування на суму 891,2 тис.грн. та 247,5 тис. російських рублів.

За рішеннями суду по адміністративним матеріалам співробітників 
УОЗ конфісковано ТМЦ на суму близько 3,0 млн.грн.

Перший заступник начальника 
ТУ ДФС у Луганській області В. САВЧЕНКО


