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Звіт 
про виконання Плану роботи Полтавської митниці ДФС 
на ІI півріччя 2018 року

№
з/п
Зміст заходу 
Відповідальні виконавці
Термін 
виконання
Інформація про виконання

Розділ 1. Організація роботи щодо забезпечення виконання встановлених завдань із надходження платежів до бюджету, здійснення контролю за повнотою нарахування митних платежів

1.1
Здійснення прогнозування показників обсягів надходжень платежів до загального та спеціального фондів Державного бюджету України у зоні діяльності митниці
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання,
митний пост «Кременчук»,
відділ митного оформлення №1
Щомісячно
Здійснено щомісячне прогнозування та планування надходжень коштів до державного бюджету. 
Відповідно до затверджених наказом ДФС від 27.04.2017 №305 «Про організацію діяльності Державної фіскальної служби України із визначення індикативних показників та забезпечення надходжень платежів форм звітності» зі змінами, до ДФС направлено щоденну, щотижневу та щомісячну інформацію щодо очікуваних надходжень платежів у розрізі платежів, фондів та рівнів бюджетів
1.2
Забезпечення доведення до підрозділів митниці індикативних показників доходів до загального та спеціального фондів Державного бюджету України
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання

Щомісячно
Індикативні показники доведено до підрозділів митного оформлення наказом митниці від 16.05.2018 №136 «Про індикативні показники доходів Полтавської митниці ДФС на січень-грудень 2018 року» зі змінами 
1.3
Забезпечення виконання індикативних показників доходів до загального та спеціального фондів Державного бюджету України у розрізі податків і зборів, встановлених для митниці
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання,
митний пост «Кременчук»,
відділ митного оформлення №1
Щомісячно

Індикативний показник доходів, встановлений ДФС, виконано на 111,8%.
До Державного бюджету перераховано 2 232,8 млн. грн., у тому числі:
- до загального фонду – 2 212,0 млн. грн.     – 111%;
- до спеціального фонду – 20,8 млн. грн.    – 572%
1.4
Здійснення щоденного моніторингу виконання індикативних показників доходів до загального та спеціального фондів Державного бюджету України
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання

Щомісячно

Забезпечено надання інформації до ДФС стосовно щоденних перерахувань податків за результатами митного оформлення та щодо виконання індикативного показника доходів до загального та спеціального фондів Державного бюджету України.
Розрахунок прогнозу надходжень визначено згідно Методичних рекомендацій щодо визначення прогнозних надходжень митних платежів з урахуванням наступних показників:
- динаміки та структурних надходжень за попередні періоди, темпів зростання економічних показників;
- враховано особливості оподаткування та адміністрування митних платежів;
- враховано додаткові надходження до бюджету за рахунок посилення контролю за базою оподаткування, здійсненням експортно-імпортних операцій (контролю за визначенням митної вартості, класифікації товарів та країни їх походження)
1.5
Залучення додаткових резервів для виконання індикативних показників доходів до загального та спеціального фондів Державного бюджету України, шляхом забезпечення контролю за ефективністю функціонування складів тимчасового зберігання, митних складів та недопущення фактів довготривалого перебування під митним контролем товарів, розміщених на цих складах 
Відділ організації митного контролю та оформлення,
митний пост «Кременчук»,
відділ митного оформлення №1

Протягом півріччя
Проведено щоденний моніторинг товарів, які зберігались на складах тимчасового зберігання. 
Зі складів тимчасового зберігання випущено у вільний обіг товарів          вагою     – 2020,0 тонн., вартістю  – 460,1 млн. гривень. 
Перераховано податків – 93,0 млн.гривень
1.6
Здійснення в режимі он-лайн моніторингу митних оформлень у частині контролю рівнів митної вартості товарів, що ввозяться на митну територію України 
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання,
митний пост «Кременчук»,
відділ митного оформлення №1
Протягом півріччя
Проведено наступні заходи:
- здійснено ретельний аналіз поданих до митного оформлення документів;
- здійснено аналіз і виконання сформованих за допомогою АСАУР митних формальностей;
- перевірено характеристики, які впливають на рівень митної вартості;
- здійснено перевірку наявності прийнятих рішень про коригування митної вартості на ідентичні та подібні товари. 
Порушень не виявлено. 
За результатами контролю за визначенням митної вартості товарів, прийнято 131 рішення про коригування митної вартості. Додатково перераховано до Державного бюджету України 2,7 млн.гривень
1.7
Здійснення контролю за правильністю надання пільг при ввезенні товарів на умовах Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами Європейської асоціації вільної торгівлі
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання,
митний пост «Кременчук»,
відділ митного оформлення №1
Протягом півріччя
На умовах Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами Європейської асоціації вільної торгівлі оформлено 14 митних декларацій з наданням податкових пільг на суму 0,79 млн. гривень. 
При митному оформленні порушень не виявлено
1.8
Здійснення контролю за визначенням країни походження товарів, яким в Україні надається режим найбільшого сприяння, та на які встановлені диференційовані пільгова та повна ставки ввізного мита
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання,
митний пост «Кременчук»,
відділ митного оформлення №1
Протягом півріччя
На умовах Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами Європейської асоціації вільної торгівлі, ЄС, СНД, Канади оформлено 1565 митних декларацій та надано податкових пільг на суму 67,7 млн. гривень. При митному оформленні порушень не виявлено
1.9
Здійснення перевірок рішень про визначення коду товару та попередніх рішень про класифікацію товарів, прийнятих підрозділами митного оформлення
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання
Протягом півріччя
Митним постом «Кременчук» прийнято 2 рішення про визначення коду товару. Відділом митного оформлення №1 прийнято 9 рішень про визначення коду товару. Попередніх рішень про визначення коду товару не приймалось.
 Порушень не виявлено
1.10
Проведення аналізу окремих груп товарів для виявлення фактів їх декларування із заниженням митної вартості. Забезпечення  реагування на випадки її заниження
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання,
митний пост «Кременчук»,
відділ митного оформлення №1
Протягом півріччя
Здійснено постійний он-лайн моніторинг митних оформлень в частині контролю рівнів митної вартості товарів, що ввозяться на митну територію України. Проведено детальний аналіз окремих груп товарів (коди згідно з УКТЗЕД 8701-8705, 8711, 8716) для виявлення фактів їх декларування із заниженням митної вартості та забезпечено контроль за відповідністю складових таких товарів. Випадків безпідставного заниження митної вартості товарів у митниці не виявлено
1.11
Забезпечення контролю за відповідністю митної вартості товарів, вартості складових /сировини у вартості цих товарів
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання,
митний пост «Кременчук»,
відділ митного оформлення №1
Протягом півріччя
Здійснено постійний он-лайн моніторинг митних оформлень в частині контролю рівнів митної вартості товарів. Під час здійснення митного оформлення в межах контролю за правильністю визначення митної вартості товарів враховано вартість складових (сировини) у вартості товару та здійснено співставлення задекларованого рівня митної вартості основних бюджетоформуючих товарів з цінами на аналогічні товари на світовому ринку.
Основні причини коливання середнього рівня митної вартості ідентичних та подібних товарів обумовлено:
- об’ємом партії товару з різноманітним асортиментом та великим ціновим, ваговим діапазоном (товари різних моделей, модифікацій, марок);
- надходженням партії товару за контрактом від виробника з повним пакетом основних документів, що підтверджує вартість товару та містить всі необхідні реквізити для ідентифікації ввезеного товару при цьому відбувався спад фактурної вартості за рахунок біржових, сезонних коливань; 
- зменшенням рівня митної вартості за рахунок зменшення транспортних витрат (морський фрахт) у літній період року;
- зміною способу доставки АВІА та автомобільного на залізничний чи морський.
Випадків безпідставного зниження митної вартості товарів у митниці не виявлено.
Під час контролю за визначенням митної вартості імпортованих товарів проведено заходи, направлені на розширення бази оподаткування, як результат, за рахунок коригування митної вартості до Державного бюджету України додатково перераховано митних платежів на суму 76,6 млн. гривень
1.12
Забезпечення співставлення задекларованого рівня митної вартості основних бюджетоформуючих товарів з цінами на аналогічні товари на світовому ринку

Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання,
митний пост «Кременчук»,
відділ митного оформлення №1
Протягом півріччя
Під час кожного митного оформлення проведено співставлення задекларованого рівня митної вартості основних бюджетоформуючих товарів (тютюнова сировина) з цінами на аналогічні товари на світовому ринку. Додатково перераховано митних платежів на суму 56,5 млн. гривень
1.13
Здійснення моніторингу окремих груп товарів для виявлення товарів, які можуть декларуватися не своїм найменуванням або за іншими кодами УКТЗЕД
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання,
митний пост «Кременчук»,
відділ митного оформлення №1
Протягом півріччя
Змінено коди товару по 213 найменуванням, з них по 55 найменуванням - зі збільшенням ставки ввізного мита, ефективність склала    322,45 тис. гривень
1.14
Здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості та класифікації товарів після закінчення процедур митного контролю та митного оформлення
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання
Протягом півріччя
Здійснено постійний контроль за правильністю визначення митної вартості товарів після закінчення процедури митного оформлення. У порядку взаємодії до ГУ ДФС у Полтавській та Кіровоградській областях направлено листи від 31.10.2018 №563/7/16-70-19-02, №564/7/16-70-19-02, №565/7/16-70-19-02, від 21.11.2018 №632/7/16-70-19-02,      №633/7/16-70-19-02, від 27.11.2018 №644/7/16-70-19-02, №646/7/16-70-19-02, від 30.11.2018 №659/7/16-70-19-02,          від 13.12.2018 №691/7/16-70-19-02, №692/7/16-70-19-01, №693/7/16-70-19-01, від 19.12.2018 №705/7/16-70-19-02, №706/7/16-70-19-02 щодо проведення перевірочних заходів за результатами аналізу митних оформлень товарів по яким прийнято рішення про визначення коду товару.
На виконання листів ДФС проведено перевірки:
- правильності класифікації товарів «тенти, палатки, навіси», митне оформлення яких здійснено в товарній підкатегорії 6306120000 згідно з УКТЗЕД. За результатами перевірки встановлено факт невірної класифікації товарів на суму  305,37 гривень
1.15
Здійснення посиленого контролю за правильністю класифікації товарів, на які встановлено нульові ставки ввізного мита, а також товарів, які можуть класифікуватися за різними кодами УКТЗЕД в залежності від хімічного складу та фізичних властивостей
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання,
митний пост «Кременчук»,
відділ митного оформлення №1
Протягом півріччя
Прийнято 1 ефективне класифікаційне рішення зі зміною ставки ввізного мито з 0% на 4% по товару «пряжа», ефективність склала 48,0 тис. гривень
1.16
Проведення аналізу прийнятих рішень про визначення коду товарів з метою корегування переліку регіонального профілю ризику
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання
Протягом півріччя
По 315 митних деклараціях спрацював регіональний профіль ризику щодо правильності класифікації товарів згідно УКТЗЕД. 
Прийнято 20 рішень про визначення коду товару. Економічна ефективність склала 100,32 тис. гривень
1.17
Здійснення контролю за класифікацією товарів, які заявляються до митного оформлення як комплектне обладнання, що потребує монтажу після ввезення на митну територію України 
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання,
митний пост «Кременчук»,
відділ митного оформлення №1
Протягом півріччя
Прийнято 19 рішень щодо класифікації комплектних об’єктів та 1 попереднє рішення щодо класифікації товарів
1.18
Проведення перевірок митних оформлень на предмет дотримання вимог антидемпінгового законодавства в частині застосування ставок антидемпінгового та спеціального мита, підтвердження достовірності сертифікатів про походження товарів
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання,
митний пост «Кременчук»,
відділ митного оформлення №1
Протягом півріччя
Проведено перевірку митних оформлень на предмет дотримання вимог антидемпінгового законодавства у частині застосування ставок антидемпінгового та спеціального мита, підтвердження достовірності сертифікатів про походження товарів.
Встановлено факт незастосування антидемпінгового мита    на товар «трос поліметалевий» в сумі 2 422,56 гривень. Кошти сплачено до Державного бюджету України в повному обсязі
1.19
Здійснення контролю за надходженням коштів від реалізації майна, оберненого на користь держави до Державного бюджету України
Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Протягом півріччя
Забезпечено  надходження коштів до Державного бюджету  України    від реалізації майна, що перейшло у власність держави та розпорядження яким здійснює митниця в сумі 14,5 тис. гривень

Розділ 2. Організація роботи щодо здійснення митного контролю та митного оформлення товарів

2.1
Забезпечення митного оформлення товарів за концепцією «єдине вікно» під час здійснення процедур митного контролю та митного оформлення товарів
Відділ організації митного контролю та оформлення,
митний пост «Кременчук»,
відділ митного оформлення №1,
відділ митного оформлення №2
Протягом півріччя
Всі місця розташування підрозділів митного оформлення укомплектовано необхідними представниками державних контролюючих органів, які здійснюють контроль за принципом «єдиного вікна»
2.2
Здійснення контролю за дотриманням суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами установленого законодавством порядку переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України
Відділ організації митного контролю та оформлення,
митний пост «Кременчук»,
відділ митного оформлення №1,
відділ митного оформлення №2 
 
Протягом півріччя
Здійснено щоденний вибірковий контроль за переміщенням товарів, транспортних засобів через митний кордон України. Здійснено контроль за дотриманням суб’єктами зовнішньоекономічної  діяльності та громадянами установленого законодавством порядку переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України. Інформацію про результати доведено до керівництва митниці доповідними записками від 03.08.2018 №493/16-70-18, від 05.09.2018         №544/16-70-18, від 05.10.2018         №602/16-70-18, від 06.11.2018         №662/16-70-18, від 05.12.2018         №731/16-70-18
2.3
Забезпечення дотримання часових нормативів при здійсненні процедур митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів. Недопущення фактів безпідставних затримок у митному оформленні товарів і транспортних засобів
Відділ організації митного контролю та оформлення,
митний пост «Кременчук»,
відділ митного оформлення №1,
відділ митного оформлення №2 

Протягом півріччя
Здійснено щоденний  моніторинг за  дотриманням часових нормативів при здійсненні процедур митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів. 
Фактів безпідставних затримок у митному оформленні товарів і транспортних засобів та безпідставного перевищення часових нормативів не виявлено
2.4
Проведення моніторингу митного оформлення товарів, які можуть містити об’єкти права інтелектуальної власності. Здійснення заходів щодо запобігання порушенням прав інтелектуальної власності
Відділ організації митного контролю та оформлення,
митний пост «Кременчук»,
відділ митного оформлення №1,
відділ митного оформлення №2
Протягом півріччя
За результатами моніторингу, на підставі cт.399 Митного кодексу України та даних митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності, у 10 випадках призупинено митне оформлення товарів

2.5
Забезпечення контролю за дотриманням встановлених правил провадження діяльності митних складів та складів тимчасового зберігання
Відділ організації митного контролю та оформлення,
митний пост «Кременчук»,
відділ митного оформлення №1,
відділ митного оформлення №2
Протягом півріччя 
Проведено 7 оглядів  складів тимчасового зберігання (накази митниці від 11.07.2018 №167,  від 07.08.2018 №184, від 07.08.2018 №183,     від 13.09.2018 №219,  від 17.10.2018 №255,   від 08.11.2018 №275,  від 17.12.2018 №304) та 2 огляди митних складів (накази митниці  від 07.08.2018 №185, від 08.11.2018 №276), які функціонують в зоні діяльності митниці.
За результатами оглядів складено відповідні Акти, порушень не виявлено
2.6
Застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання під час переміщення товарів через митний кордон України
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання,
відділ організації митного контролю та оформлення,
митний пост «Кременчук»,
відділ митного оформлення №1
Протягом півріччя
Здійснено контроль за правильністю застосування ставок ввізного мита з урахуванням країни походження товарів під час проведення митного оформлення товарів
2.7
Проведення перевірок діяльності митного поста «Кременчук» та відділу митного оформлення
Відділ організації митного контролю та оформлення
Протягом півріччя 
Проведено перевірки діяльності відділу митного оформлення №1 та митного поста «Кременчук» відповідно до наказів митниці від 18.06.2018 №152 (акт перевірки від 30.08.2018 №157/16-70-10), від 20.08.2018 №194 (акт перевірки від 29.10.2018 №215/16-70-10)
2.8
Здійснення контролю за переміщенням товарів та транспортних засобів, в т.ч., що підлягають державному експертному контролю через митний кордон України
Відділ організації митного контролю та оформлення,
митний пост «Кременчук»,
відділ митного оформлення №1,
відділ митного оформлення №2
Протягом півріччя
За допомогою ПІК АСМО «Інспектор» здійснено контроль за  можливим переміщенням товарів, що підлягають державному експортному контролю через митний кордон України. Поряд з цим, питома вага товарів військового призначення та подвійного використання в загальній кількості митних оформлень становила не більше 1 відсотка
2.9
Забезпечення функціонування міжнародного пункту пропуску через митний кордон України в аеропорту «Полтава» відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 №1024-р «Про відкриття пункту пропуску через державний кордон в аеропорту Полтава»
Відділ організації митного контролю та оформлення,
відділ митного оформлення №2, 
відділ протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії 
Протягом півріччя
В міжнародному пункті пропуску  через митний кордон України в аеропорту «Полтава»  пропущено 9 повітряних суден, на облавку яких перебувало 475 пасажирів.
Прийнято участь  у  проведенні 11 спільних з працівниками Державної прикордонної служби України контрольних заходів за пасажиро  та вантажопотоком рейсів, що прибули та відлітали з України. 
Порушень митних правил не виявлено.
Інформацію щодо функціонування міжнародного пункту пропуску через митний кордон України в аеропорту «Полтава» направлено до ДФС (від 10.07.2018 №514/8/16-70-18,                        від 23.07.2018 №538/8/16-70-18,                         від 04.10.2018 №601/16-70-18), до Полтавської обласної державної адміністрації (від 10.12.2018                      №1044/9/16-70-18)

Розділ 3. Організація роботи щодо боротьби з митними правопорушеннями

3.1
Здійснення спільних з представниками оперативних підрозділів ГУ ДФС у Полтавській області перевірок операцій суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які експортують товари невластивого виробництва на предмет встановлення достовірності декларування фактурної вартості, країни походження та недопущення незаконного відшкодування податку на додану вартість з Державного бюджету України
Відділ протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
Митницею спільно  з представниками оперативних підрозділів ГУ ДФС у Полтавській області, при здійсненні суб‘єктом підприємницької діяльності (особливо з іншого регіону України) експорту вантажів, проведено перевірки поданих товаросупровідних документів на предмет відповідності заявленого найменування, спільні митні огляди для перевірки достовірності заявленого найменування та його технічних характеристик.
За  результатами проведеної роботи направлено  3 запити до митних органів іноземних держав щодо перевірки експортних операцій з товарами (медпрепарати, пиво, сири). 
Порушень не виявлено
3.2
Забезпечення роботи спільних груп працівників митниці та правоохоронних органів з відпрацювання торгівельних мереж області щодо виявлення фактів незаконного зберігання та реалізації товарів іноземного виробництва, ввезених на митну територію України з порушенням митного законодавства
Відділ протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
На  виконання плану взаємодії з правоохоронними органами, проведено 3 спільні заходи із співробітниками оперативного управління  ГУ ДФС у Полтавській області щодо перевірки торгівельної мережі стосовно виявлення фактів зберігання, реалізації алкогольних та тютюнових виробів іноземного виробництва без українського маркування. 
За результатами перевірки складено 3 протоколи про порушення митних правил за статтею 484 Митного кодексу України на суму 30,3 тис.грн, з вилученням тютюнових виробів 
3.3
Проведення спільних з працівниками правоохоронних органів оперативних заходів по виявленню неправомірних операцій з транспортними засобами особистого користування, які перебувають під митним контролем
Відділ протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя 
Проведено  спільні заходи зі співробітниками Управління патрульної поліції в Полтавській області на автошляхах області. За фактами не вивезення автомобілів у встановлені законодавством строки складено 56 протоколів про порушення митних правил за ст.470 Митного кодексу України
3.4
Здійснення заходів щодо недопущення переміщення через митний кордон України товарів, на які встановлено обмеження щодо їх переміщення через митний кордон, без документів, що підтверджують дотримання таких обмежень, товарів, на які встановлено заборони, а також товарів, які не відповідають вимогам якості та безпеки
Відділ протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
Фактів незаконного переміщення товарів, на які встановлені обмеження щодо їх переміщення через митний кордон, без документів, що підтверджують дотримання таких обмежень, товарів, на які встановлено заборони, а також товарів, які не відповідають вимогам якості та безпеки зокрема в ході проведених 338 митних оглядів, не виявлено
3.5
Організація та проведення в межах зони діяльності митниці заходів із запобігання, виявлення та припинення незаконного переміщення через митний кордон України товарів, транспортних засобів комерційного призначення, культурних цінностей, зброї та боєприпасів, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних або вибухових речовин, спеціальних засобів негласного отримання інформації, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, фальсифікованих лікарських засобів та інших предметів правопорушень, проведення переоглядів товарів, які пройшли митний контроль та /або митне оформлення
Відділ протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
З метою виявлення фактів незаконного переміщення наркотичних засобів,  психотропних речовин та прекурсорів співробітниками митниці проведено 338 поглиблених митних оглядів вантажів. Фактів переміщення наркотичних засобів не встановлено.
Проведено 35 спільних з співробітниками Управління національної поліції в Полтавській області заходів на автошляхах області, спрямованих на виявлення та припинення незаконного переміщення територією області наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Перевірено 39 транспортних засобів з іноземною реєстрацією.
Фактів переміщення наркотичних засобів не встановлено
3.6
Здійснення перевірок окремих зовнішньоекономічних операцій, зокрема імпорту товарів групи «ризику», операцій, проведених через офшорні зони та країни з пільговим оподаткуванням, на підставі матеріалів, отриманих від митних та правоохоронних органів іноземних держав
Відділ протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
За результатами опрацювання матеріалів отриманих від правоохоронних органів іноземних держав,  порушень митних правил не виявлено
3.7
Здійснення провадження у справах про порушення митних правил, а також інших процесуальних дій, передбачених законодавством
Відділ протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
Розглянуто  246 справ про порушення митних правил. За  результатам розгляду  накладено адмінстягнення у вигляді штрафів на суму 2 млн. 559,9 тис. грн.; стягнуто штрафів до Держбюджету України на суму 864,8 тис. гривень
3.8
Здійснення перевірки автентичності документів та відомостей, заявлених під час здійснення процедур митного контролю та митного оформлення, шляхом направлення запитів до митних органів іноземних держав відповідно до міжнародних угод про взаємну адміністративну допомогу
Відділ протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
Направлено  12 запитів до митних органів іноземних держав (Грузії, Білорусії, Польщі, Туреччини, Італії, Болгарії, Литви, Латвії) щодо перевірки експортно-імпортних операцій з товарами (пиво в асортименті, лікарські засоби, солодковершкове масло, бентоніт, фотосепаратор, курага, обладнання, компресори, какао-порошок, нафта сира). Порушень митного законодавства не виявлено
3.9
Проведення аналізу причин закриття справ про порушення митних правил судами та, за наявності підстав, здійснення оскарження постанов, винесених не на користь держави, у відповідності до частини 5 статті 529 Митного кодексу України
Відділ протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
З суду першої інстанції рішень про закриття справ про порушення митних правил не надходило
3.10
Здійснення аналізу та оцінки ризиків, аналізу причин та умов, що призвели до виникнення ризику, за результатами такого аналізу підготовка пропозицій щодо розробки/доповнення профілів ризику та інших заходів (інструментів) з управління ризиками
Сектор з управління ризиками
Протягом півріччя
Проведено роботу щодо здійснення аналізу та оцінки ризиків, аналізу причин та умов, що призвели до виникнення ризику. За результатами проведеного аналізу підготовлено інформацію щодо доповнення до профілю ризику «Заходи оперативного реагування (на регіональному рівні) (доповідна записка керівництву митниці від 27.11.2018 №53/10/16-70-24) 
3.11
Організація здійснення аналізу інформації про вчинені порушення законодавства України з питань державної митної справи, причини та умови, що призвели до виникнення ризику, з метою управління митними ризиками, в тому числі таргетингу (націлювання)
Сектор з управління ризиками
Протягом півріччя
Проведено  аналіз інформації про вчинені порушення законодавства України з питань державної митної справи, причини та умови, що призвели до виникнення ризику.
Проаналізовано заведені митницею справи про порушення митних правил. Складено  282 протоколи про порушення митних правил, з них – 11 при митному оформленні митних декларацій. Проаналізовано класифікаційні рішення, за результатами по 73 рішенням, змінено коди згідно УКТЗЕД та опис товарів.
Про проведену роботу проінформовано ДФС листами митниці від 04.09.2018            №3/8/16-70-24, від 03.10.2018           №7/8/16-70-24, від 02.11.2018           №9/8/16-70-24, від 05.12.2018          №12/8/16-70-24 
3.12
Здійснення он-лайн – моніторингу за дотриманням суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами установленого законодавством порядку переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України в автомобільних пунктах пропуску, а також в інших місцях проведення митних процедур, за правильністю застосування вимог законодавства в сфері державної митної справи, у тому числі із застосуванням систем відео спостереження
Сектор з управління ризиками
Протягом півріччя
Проведено аналіз експортно-імпортних операцій в зоні діяльності митниці. Здійснено  щоденний моніторинг вантажів, що перетнули митний кордон України та направлялись в зону діяльності митниці для завершення митного оформлення. Проаналізовано характер вантажу, маршрут його переміщення, відправник/отримувач з метою визначення форм та обсягів митного контролю.
Опрацьовано  15 зовнішньоекономічних суб‘єктів господарювання, інформацію по яких враховано при подальшому регіональному профілюванні.
Проведено роботу, спрямовану на  комплексне дослідження суб‘єктів господарювання та його контрагентів, спрямоване на застосування додаткових форм митного контролю, з метою виявлення та попередження порушень законодавства з питань державної митної справи.
Про проведену роботу проінформовано  ДФС листом митниці від 14.12.2018   №14/8/16-70-24
3.13
Організація моніторингу виконання посадовими особами підрозділів митного оформлення митних формальностей, сформованих за результатами застосування системи управління ризиками, з метою оцінки повноти здійснення заходів, направлених на протидію порушенням законодавства з питань державної митної справи
Сектор з управління ризиками
Протягом півріччя 
Здійснено моніторинг виконання митних формальностей при митному оформленні 15535 митних декларацій, з яких по 5459 митним деклараціям спрацювала АСАУР. Здійснено  523 митних огляди. Вибірковим аналізом опрацьовано 238 митних декларацій, за якими проведено митний огляд та передбачено митну формальність – здійснення цифрової фотозйомки. Інформацію про посилення контролю за відпрацюванням митних формальностей та виявлені недоліки  надано керівництву митниці доповідними записками               від 28.09.2018 №38/10/16-70-24;                       від 14.11.2018  № 48/10/16-70-24. Проведено  аналіз даних, що внесені до  ПІК АСМО «Інспектор» при відпрацюванні митних формальностей, що були згенеровано АСАУР. Порушень не виявлено. 
Ключовий показник ефективності за напрямком застосування автоматизованої системи управління ризиками виконано в повному обсязі. За результатами роботи, частка митних декларацій, по яких АСАУР згенеровано виконання митних формальностей та при відправленні яких фактично виявлено розбіжності, становить 15,67% (при нормативі не менше 4%). Частка митних декларацій, за якими митний огляд проведено за ініціативи посадової особи митниці без генерування АСАУР щодо необхідності проведення митного огляду, становить 0,51% (при нормативі не більше 3,5%).
Інформацію направлено до ДФС листом митниці від 29.12.2018  №1068/8/16-70-24

Розділ 4. Координація роботи з питань основної діяльності, здійснення контролю за виконанням документів

4.1
Формування звіту про стан виконання заходів, передбачених Планом роботи митниці на І півріччя 2018 року та направлення його до ДФС у встановленому порядку 
Відділ організації роботи
Липень
Звіт сформовано та  листом від 26.07.2018 №548/8/16-70-03-01 направлено до ДФС
4.2
Формування і направлення до ДФС для затвердження в установленому порядку Планів роботи митниці на І півріччя        2019 року та на 2019 рік
Відділ організації роботи
Листопад
План роботи Полтавської митниці ДФС    на I півріччя 2019 року та на 2019 рік сформовано та листом від  30.11.2018 №933/8/16-70-01 направлено на затвердження до ДФС
4.3
Підготовка матеріалів до засідань колегій ДФС та ГУ ДФС у Полтавській області, апаратних нарад ДФС, митниці
Відділ організації роботи
Протягом півріччя
Здійснено підготовку аналітичних матеріалів на кожну відеоселекторну нараду керівництва ДФС, апаратну нараду керівного складу митниці
4.4
Формування організаційної структури Полтавської митниці ДФС на 2019 рік та надання її на затвердження до ДФС
Відділ організації роботи
Грудень
Організаційну структуру Полтавської митниці ДФС на 2019 рік сформовано та листом від 11.12.2018 №975/8/16-70-01 направлено на затвердження до ДФС
4.5
Здійснення організаційного та документального забезпечення проведення нарад керівного складу митниці, апаратних нарад митниці. Складання протоколів таких нарад, доведення до виконавців та здійснення контролю за їх виконанням
Відділ організації роботи
Протягом півріччя
Здійснено організаційне та документальне забезпечення проведення 10 нарад керівного складу митниці. Протоколи нарад направлено до структурних підрозділів митниці до виконання.
Фактів несвоєчасного виконання завдань, визначених протоколами апаратних нарад митниці не виявлено
4.6
Здійснення системного автоматизованого контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами та дорученнями органів вищого рівня, дорученнями до іншої вхідної кореспонденції , розпорядчими документами ДФС та митниці, дорученнями Голови ДФС та начальника митниці, рішеннями (протоколами) Колегії ДФС та ГУ ДФС у Полтавській області, протоколами апаратних нарад ДФС і митниці, нарад під головуванням керівництва ДФС і митниці
Відділ організації роботи
Протягом півріччя
Фактів несвоєчасного виконання доручень ДФС, органів вищого рівня, іншої вхідної кореспонденції, розпорядчих документів ДФС та митниці, доручень Голови ДФС та начальника митниці, рішень (протоколів) Колегії ДФС та ГУ ДФС у Полтавській області, протоколів апаратних нарад ДФС і митниці, нарад під головуванням керівництва ДФС і митниці не виявлено. Підготовлено щотижневі та щомісячні довідки про результати рівня     виконавської дисципліни (від 11.07.2018 №179/16-70-03-01, від 07.08.2018    №200/16-70-03-01, від 12.09.2018        №6/16-70-01, від 10.10.2018               №33/16-70-01, від 08.11.2018             №66/16-70-01, від 10.12.2018           №114/16-70-01)
4.7
Формування інформаційно-аналітичної довідки «Підсумки роботи Полтавської митниці ДФС за I півріччя 2018 року»
Сектор митної статистики,
структурні підрозділи митниці
Липень
Підготовлено довідку у вигляді буклету інформаційно-аналітичного напрямку щодо «Основних показників діяльності Полтавської митниці ДФС за І півріччя   2018 року»
4.8
Здійснення контролю за станом оперативної обстановки в зоні діяльності митниці у цілодобовому режимі. Інформування керівництва ДФС та Полтавської митниці ДФС про оперативну обстановку на митному кордоні та митній території України
Відділ чергових
Протягом півріччя
Здійснено цілодобовий контроль за станом оперативної обстановки в зоні діяльності митниці. 
Надзвичайних подій та ситуацій в зоні діяльності митниці не зафіксовано

Розділ 5. Забезпечення взаємозв’язків з органами державної влади та місцевого самоврядування. Організація міжвідомчої взаємодії із суб’єктами інформаційних відносин 

5.1
Забезпечення участі посадових осіб митниці у заходах, що проводяться в області органами державної влади та місцевого самоврядування

Відділ організації митного контролю та оформлення,
структурні підрозділи митниці
Протягом півріччя
Посадовими особами митниці прийнято участь у роботі:
- Координаційної ради по боротьбі з порушеннями прав інтелектуальної власності при Полтавській обласній держаній адміністрації;
- Комісії з питань надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування та доцільності надання фінансової допомоги підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів;
- Комісії з питань гуманітарної допомоги при Полтавській обласній державній адміністрації.
В рамках роботи Координаційної ради по боротьбі з порушеннями прав інтелектуальної власності при Полтавській обласній держаній адміністрації митницею забезпечено взаємний обмін інформацією між відповідними відомствами області щодо можливого ввезення на митну територію України, введення в обіг та розпорядженням на ринку України контрафактних товарів.
Забезпечено надання інформації до Полтавської обласної державної адміністрації щодо результатів роботи митниці (листи митниці від 04.07.2018 №484/9/16-70-18, від 02.08.2018   №599/9/16-70-18,   від 04.09.2018 №678/9/16-70-18,   від 03.10.2018 №774/9/16-70-18,   від 02.11.2018 №891/9/16-70-18)
5.2
Проведення спільних робочих нарад та зустрічей з представниками органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та державних контролюючих органів з питань реалізації митної справи
Відділ організації митного контролю та оформлення,
митний пост «Кременчук»,
відділ митного оформлення №1,
відділ митного оформлення №2
Протягом півріччя
Проведено  семінар        (26.07.2018) з митними брокерами і декларантами за присутності представників ГУ Держпродспоживслужби у Полтавській області, Державної екологічної інспекції у Полтавській області, Полтавського пункту держветконтролю на кордоні та транспорті, Управління захисту економіки в Полтавській області Департаменту захисту економіки національної поліції України. Обговорено питання реалізації положень постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 року №479 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення умов для унеможливлення ухилення від сплати митних платежів» та інші проблемні питання, що виникали у декларантів.
27.08.2018 проведено робочу зустріч керівництва митниці з представниками правоохоронних органів, державних органів, уповноважених на здійснення інших видів державного контролю, Укрзалізниці, Держлісагенства, торгово-промислової палати. Розглянуто питання   експорту лісоматеріалів і виготовлених з них пиломатеріалів
5.3
Забезпечення обміну інформацією в сфері контролю за зовнішньоекономічними операціями з ГУ ДФС у Полтавській області та відпрацювання запитів
Відділ організації митного контролю та оформлення,
структурні підрозділи митниці
Протягом півріччя
Забезпечено щоденне направлення інформації до ГУ ДФС в Полтавській області  щодо вантажів, які знаходяться на складах тимчасового зберігання та митних складах в зоні діяльності митниці та щодо товарів, які перетнули митний кордон України.
Підготовлено інформацію до ГУ ДФС у Полтавській області стосовно експорту лісоматеріалів за товарними позиціями УКТЗЕД 4403 і 4407 (лист митниці від 04.07.2018 № 373/7/16-70-07), інформацію по експорту товару «горіхи волоські» товарної   підпозиції  УКТЗЕД           080231 і 080232  (лист від 04.07.2018        №375/7/16-70-07) та по факту митного оформлення товару «деревина паливна» товарний код 4401100000 за УКТЗЕД (лист від 04.07.2018 № 374/7/16-70-07).
Відпрацьовано  8 запитів, по яким надано інформаційні відповіді
5.4
Забезпечення взаємодії з територіальними органами виконавчої влади з питань розпорядження окремими категоріями вилученого майна відповідно до законодавства
Відділ матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
Проведено спільну нараду (17.10.2018) та засідання комісії (29.10.2018) з Управлінням державної виконавчої служби ГТУЮ у Полтавській області. Розглянуто проблемні питання, що  виникають під час взаємодії митниці з органами ДВС ГТУЮ у Полтавській області.
Проведено опис товару за Актами опису й арешту майна на суму 61049,80 гривень.
Видано у відділ примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби ГТУЮ у Полтавській області товарів для проведення подальшого розпорядження майном на суму        34875,10 гривень

Розділ 6. Організація правової роботи

6.1
Забезпечення представництва інтересів митниці у судах, інших органах державної влади, установах, організаціях та на підприємствах усіх форм власності при вирішенні спорів та розгляді питань правового характеру
Юридичний сектор
Протягом півріччя
Забезпечено супроводження 10 судових справ за позовами до митниці, ДФС України, ГУ ДФС у Полтавській області. На користь митниці прийнято 3 рішення,  на загальну суму 381 тис. грн., що становить 67% від загальної суми усіх справ 
6.2
Здійснення аналізу та узагальнення результатів розгляду справ за позовами суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності до митниці з питань здійснення митного контролю та оформлення
Юридичний сектор
Протягом півріччя
Проведено щоквартальний аналіз та узагальнення результатів розгляду судових справ з питань здійснення митного контролю та оформлення. Про результати проведеного аналізу проінформовано на апаратних нарадах керівного складу митниці (протоколи від 02.10.2018 №16, від 11.12.2018 №21)
6.3
Проведення аналізу матеріалів, які надходять від правоохоронних та контролюючих органів, інших статистичних даних, які характеризують стан дотримання законності в митниці
Юридичний сектор
Протягом півріччя 
На виконання подань прокуратури Полтавської області,  Управління захисту економіки в Полтавській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, ВВБ територіальних органів ДФС у Полтавській області ГУ ДФС у Полтавській області проведено 3 службових розслідування, 4 службових перевірок та 1 тематичну перевірку.
За результатами проведених в митниці службових розслідувань та перевірок 9 посадових осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності, до 17 співробітників застосовані заходи матеріального впливу у вигляді зменшення розміру премії

Розділ 7. Організація роботи із суб’єктами ЗЕД, громадянами та засобами масової інформації

7.1
Забезпечення співпраці з інститутами громадянського суспільства, представниками бізнес-спільноти, участі громадськості у реалізації державної політики за напрямами діяльності ДФС  
Спеціаліст з розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації,
структурні підрозділи митниці
Протягом півріччя
Направлено до ГУ ДФС у Полтавській області 69 інформаційних  повідомлень для ознайомлення громадян шляхом подальшого розміщення на суб-сайті.
Забезпечено  проведення  робочої наради з представниками Управління захисту економіки в Полтавській області Департаменту захисту економіки національної поліції України.
Проведено 3 брифінги для представників регіональних засобів масової інформації. Матеріали брифінгу розміщено на            веб-сторінці ГУ ДФС у Полтавській області - poltava.sfs.gov.ua офіційного веб-порталу ДФС у мережі Інтернет, на сайті Полтавської обласної ради, на сайті Інтернет видання «ПОЛТАВЩИНА».
Вийшло 2 відеосюжети на  ТОВ „ІРТ” та Студія «Місто». Прийнято участь у веб-конференції в ОКАІ «Новини Полтавщини».
Проведено  1 сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія»
7.2
Забезпечення інформування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та громадян щодо норм митного законодавства України, в т.ч. шляхом консультування зацікавлених осіб в порядку, передбаченому ст. 21 Митного кодексу України 
Відділ організації митного контролю та оформлення,
митний пост «Кременчук»,
відділ митного оформлення №1,
відділ митного оформлення №2


Протягом півріччя
Інформацію щодо норм митного законодавства України розміщено на інформаційних стендах підрозділів митного оформлення та в приміщенні адмінбудинку митниці. Суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності та громадянам надано консультації з питань державної митної справи  
7.3
Забезпечення видачі сертифікатів форми EUR.1 на товари українського походження
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання,
митний пост «Кременчук»,
відділ митного оформлення №1,
відділ митного оформлення №2
Протягом півріччя
Видано 1092 сертифіката з переміщення форми ЕUR.1 на товари українського походження
7.4
Надання адміністративних послуг з видачі, продовження та переоформлення свідоцтв про допущення дорожніх транспортних засобів до перевезення товарів під митними печатками та пломбами
Митний пост «Кременчук»,
відділ митного оформлення №1
Протягом півріччя
Видано 95 Свідоцтв про допущення дорожніх транспортних засобів до перевезення товарів під митними печатками та пломбами
7.5
Проведення семінарів, робочих нарад та зустрічей з керівниками підприємств, митними брокерами та їх представниками з питань практичного застосування в роботі норм митного законодавства України, обговорення існуючих проблем, які виникають під час проведення митних формальностей
Відділ організації митного контролю та оформлення,
митний пост «Кременчук»,
відділ митного оформлення №1,
відділ митного оформлення №2
 
Протягом півріччя
Проведено 2 семінари (26.07.2018 та 10.12.2018) з митними брокерами та декларантами за присутності представників ГУ Держпродспоживслужби у Полтавській області, Державної екологічної інспекції у Полтавській області, Полтавського пункту держветконтролю на кордоні та транспорті, Управління захисту економіки в Полтавській області Департаменту захисту економіки національної поліції України.
Розглянуто питання реалізації положень постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 року №479 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення умов для унеможливлення ухилення від сплати митних платежів»; практичного застосування положень Законів України від 08 листопада 2018 року   №2612-VIII «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України»,  від 08 листопада 2018 року №2611-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів», обговорено поточні питання, що виникали у декларантів.
20.09.2018 проведено спільну робочу зустріч керівництва митниці з власниками митних складів, складів тимчасового зберігання та місць доставки товарів транспортними засобами. Обговорено питання вимог чинного законодавства стосовно функціонування митних складів, складів тимчасового зберігання, місць доставки товарів автотранспортом      
7.6
Забезпечення поглибленого і своєчасного відпрацювання звернень суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та громадян, які надходять в митницю, в т.ч. через сервіс «Пульс»
Спеціаліст з розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації,
структурні підрозділи митниці
Протягом півріччя
З метою покращення співпраці з суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності митницею проведено роботу щодо роз’яснення норм митного законодавства України та змін до нього.
На антикорупційний сервіс «Пульс» надійшло 1 звернення, яке відпрацьовано з дотриманням встановлених термінів. Дисциплінарних заходів до працівників митниці не вжито, у зв’язку  з відсутністю фактів неналежного виконання функціональних обов’язків
7.7
Забезпечення кваліфікованого і своєчасного розгляду звернень громадян відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» зі змінами
Спеціаліст з розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації,
структурні підрозділи митниці
Протягом півріччя
Надійшло  6 письмових звернень громадян. Їх розглянуто та в установлені законодавством терміни надано відповіді.
Звіти з даного напрямку роботи               направлено до ГУ ДФС у Полтавській області (від 25.09.2018 № 51/7/16-70-08,                           від 21.12.2018 №710/7/16-70-01,   №711/7/16-70-01, №712/7/16-70-01)
7.8
Забезпечення кваліфікованого і своєчасного розгляду та надання відповідей на запити на публічну інформацію відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та забезпечення оприлюднення публічної інформації на суб-сайті територіальних органів ДФС у Полтавській області, відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
Спеціаліст з розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації,
структурні підрозділи митниці
Протягом півріччя
Надійшло  14 запитів на отримання публічної інформації, з них 2 - від представників громадських організацій, 12- від фізичних осіб.
Всі запити відпрацьовано у законодавчо встановленому порядку - протягом п’яти робочих днів з дня їх надходження до митниці
7.9
Організація проведення особистого прийому громадян керівництвом митниці 

Спеціаліст з розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації
Протягом півріччя
 На особистий прийом до керівництва  Полтавської митниці ДФС громадяни не звертались

Розділ 8. Організація інформаційно-аналітичного забезпечення митниці та автоматизації її діяльності

8.1
Забезпечення роботи митниці в електронній системі державних закупівель «ProZorro»
Відділ матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
Оприлюднено 11 звітів про укладені договори, додаток до річного плану закупівель митниці. Проведено  відкриті торги на закупівлю електроенергії (ідентифікатори в системі              державних закупівель «РгоZогго»                     UA-2018-11-23-001967-b від 23.11.2018 та UA-2018-12-10-000018-с від 10.12.2018)
8.2
Здійснення супроводження системи відео спостереження та системи зчитування номерних знаків транспортних засобів
Відділ матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
Здійснено моніторинг функціонування системи зчитування номерних знаків транспортних засобів. Про проведену роботу проінформовано ДФС листами митниці  від 05.07.2018 №189/16-70-03, від 03.08.2018 №206/8/16-70-03-02, від 03.09.2018 №238/8/16-70-03, від 04.10.2018 №277/8/16-70-03, від 05.11.2018   №824/8/16-70-03, від 04.12.2018    №951/8/16-70-03
8.3
Формування та ведення баз даних митниці. Здійснення архівування та резервування баз даних програмно-інформаційних комплексів, які використовуються в митниці
Сектор ІТ
Протягом півріччя
Проведено щоденне  архівування та резервування баз даних програмно-інформаційних комплексів на відособлених підрозділах митниці (адмінбудинок митниці, митний пост «Кременчук», відділ митного оформлення №1).
Забезпечено  повноту та цілісність архівів електронної інформації
8.4
Здійснення спільної з ГУ ДФС у Полтавській області інвентаризації облікових записів (прав доступу користувачів) АСМО «Інспектор»
Сектор ІТ
Протягом півріччя
Проведено щомісячні інвентаризації облікових записів та прав доступу для роботи з базами даних АСМО «Інспектор»
посадових осіб ГУ ДФС у Полтавській області. 
Здійснено актуалізацію облікових даних користувачів
8.5
Підтримка в актуальному стані та забезпечення повноти наповнення нормативно-правової бази «Ліга:Закон»
Сектор ІТ
Протягом півріччя
Укладено договір від  06.09.2018 №85 «Про закупівлю послуг за державні кошти» для підтримання в актуальному стані та отримання щоденних оновлень нормативно-правової бази «ЛІГА: ЗАКОН»
8.6
Підготовка та надання акредитованому центру сертифікації ключів інформації, необхідної для формування посилених сертифікатів відкритих ключів підписувачів – працівників митниці
Сектор ІТ
Протягом півріччя
Підготовлено та надано необхідну інформацію до акредитованого центру сертифікації ключів для  формування посилених сертифікатів ключів та реєстрації підписувачів у АЦСК ІДД (створення, блокування, поновлення та скасування сертифікатів)
8.7
Проведення оптимізації комп’ютерної мережі митниці та забезпечення інформаційної безпеки
Сектор ІТ
Протягом півріччя
Здійснено перевірку вмісту протоколів роботи серверів, підтримку контролерів домену (Active Directory). Проведено видалення застарілих об'єктів служби каталогів та щоденне оновлення бази централізованого антивірусного програмного захисту робочих станцій та серверів
8.8
Виявлення та видалення стороннього програмного забезпечення на автоматизованих робочих місцях митниці
Сектор ІТ
Протягом півріччя
Здійснено постійний моніторинг програмного забезпечення та  вивід  з експлуатації  неліцензійних комп’ютерних програм, які не підлягали легалізації через моральну застарілість, не відповідали функціональним завданням, вимогам до захисту інформації
8.9
Здійснення поточного контролю за повнотою баз даних електронних копій митних декларацій у ЄАІС
Сектор митної статистики
Протягом півріччя
Проведено 6 щомісячних циклів звірки повноти наповнення бази даних електронних копій митних декларацій (далі ЕК МД), шляхом направлення реєстру ЕК МД до бази даних центрального рівня.
Зауважень не виявлено
8.10
Здійснення контролю за наявністю помилок у електронних копіях митних декларацій при їх прийнятті до ЄАІС та усуненням виявлених помилок
Сектор митної статистики
Протягом півріччя
Направлено службову записку до підрозділів митного оформлення митниці щодо  усунення виявлених помилок                   від 18.09.2018 №174/10/16-70-07.                       За результатами її відпрацювання, помилки усунено

Розділ 9. Організація фінансової діяльності. Матеріально-технічний розвиток

9.1
Забезпечення дотримання фінансово-бюджетної дисципліни, економічного, раціонального та ефективного використання бюджетних коштів. Підготовка фінансової та бюджетної звітності митниці за I півріччя та  9 місяців 2018 року
Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Липень,
жовтень
Направлено бюджетну та фінансову звітність до Головного управління Державної казначейської служби України (від 10.07.2018 №500/9/16-70-05,                                             від 09.10.2018 №794/9/16-70-05) до ДФС (від 10.07.2018 №513/8/16-70-05, від 10.10.2018  №731/8/16-70-05).
 Здійснено контроль за укладенням угод, що передбачають витрачання бюджетних коштів. Забезпечено взяття бюджетних зобов’язань у межах затвердженого плану асигнувань. Не виявлено взяття зобов’язань без відповідних бюджетних асигнувань, або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, Законом «Про державний бюджет України»
9.2
Проведення річної інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу митниці
Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
IV  квартал
Відповідно до наказу по митниці від 25.09.2018 №229 проведено річну інвентаризацію матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу митниці та складено протокол інвентаризаційної комісії від 17.12.2018
9.3
Здійснення суцільної інвентаризації майна, вилученого відповідно до митного законодавства, в усіх місцях його зберігання
Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Грудень
Відповідно до спільного наказу Головного територіального управління юстиції у Полтавській області та митниці від 14.12.2018 №779/303 комісією у складі представників органів виконавчої служби та митниці проведено суцільну перевірку наявності конфісковано майна, переданого на зберігання  та  реалізацію у всіх місцях його зберігання.
Нестач та лишків не виявлено                               (2 інвентаризаційні описи від 26.12.2018 )
9.4
Забезпечення своєчасної реалізації конфіскованого майна, переданого на зберігання та реалізацію, у взаємодії з підрозділами виконавчої служби
Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
Протягом півріччя
Перераховано кошти до Держбюджету органами державної виконавчої служби та митницею від реалізації конфіскованого за рішенням суду майна, вилученого митницею за протоколами про порушення митних правил на суму 37,1 тис. гривень
9.5
Здійснення аналізу результатів господарської діяльності митниці з метою запобігання непродуктивних втрат, а також неналежного виконання договірних зобов’язань митниці
Відділ матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Грудень
Проведено аналіз результатів господарської діяльності митниці. Виділені митниці кошти сплановано виключно на першочергові потреби. Кошти використано за призначенням. Інформацію надано до ДФС листом від 19.12.2018 №1016/8/16-70-03 
9.6
Укладання господарських договорів з підприємствами та організаціями для забезпечення потреб митниці
Відділ матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
Укладено 76 господарських договорів та додаткових угод з підприємствами та організаціями для забезпечення потреб митниці
9.7
Проведення обстежень об’єктів митниці та підготовка їх до експлуатації в осінньо-зимовий період 2018-2019 років
Відділ матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Жовтень
Відповідно до Плану заходів із пожежної  безпеки щодо підготовки об’єктів Полтавської митниці ДФС до осінньо-зимового періоду, затвердженого наказом по митниці від 10.10.2018 №25-г, забезпечено виконання заходів у встановлені терміни
9.8
Забезпечення безперебійної експлуатації приміщень та технологічного обладнання, а також матеріально-технічного обслуговування митниці
Відділ матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
Забезпечено безперебійну та безаварійну експлуатацію приміщень та технологічного обладнання, інженерних мереж та автотранспорту, організовано роботу з матеріального забезпечення митниці.
Проведено технічне обслуговування та наладку котельної установки, відповідно до договору від 08.10.2018 №172/73 (акти від 22.10.2018 №ОУ-0000025, від 27.11.2018 №ОУ-0000031, від 26.12.2018               №ОУ-0000046).
 Проведено поточний ремонт приміщень (акти здавання-прийняття послуг від 17.12.2018 №103, від 18.12.2018 №104)
9.9
Проведення перевірки стану промислової безпеки та охорони праці в митниці
Відділ матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
IV квартал
За результатами перевірки встановлено, що інструкції з охорони праці відповідають чинному законодавству. У структурних підрозділах митниці проведено повторні інструктажі з питань охорони праці,  цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях з відповідними записами у журналах. 
Проведено вступні інструктажі для вперше прийнятих працівників та студентів-практикантів, а також цільові та періодичні для особового складу митниці.
Інформацію до ДФС направлено листом від 20.12.2018 №1020/8/16-70-03
9.10
Забезпечення проведення комплексу робіт з метрологічної повірки електронних вагів, що знаходяться на балансі митниці
Відділ матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
IV квартал 
Відповідно до додаткової угоди від 09.10.2018 №1/74 проведено повірку електронних вагів, що знаходяться на балансі митниці
9.11
Забезпечення координації роботи митниці з питань подальшого розвитку структури та інфраструктури, а також розміщення підрозділів митного оформлення на відповідних територіях зі створенням зон митного контролю
Відділ організації митного контролю та оформлення,
митний пост «Кременчук»,
відділ митного оформлення №1,
відділ митного оформлення №2


Протягом півріччя
Митний контроль та митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, здійснено митним постом «Кременчук», відділами  митного оформлення №1 та №2.
Окремі місця митного оформлення цих підрозділів створено в містах Гадяч, Миргород, Горішні Плавні.
За місцем розташування підрозділів в наявності склади тимчасового зберігання (відкритого типу), створено місця доставки товарів транспортними засобами. 
Створено всі необхідні умови для проведення митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів за принципом “єдиного офісу”. Місця митного оформлення товарів забезпечено спеціалістами, що здійснюють інші види контролю: санітарно-епідеміологічний, ветеринарний, фіто санітарний, радіологічний та екологічний

Розділ 10. Організація роботи з персоналом. Запобігання і боротьба з корупцією

10.1
Здійснення перевірки стосовно новоприйнятих працівників, передбаченої Законом України «Про очищення влади» та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, затвердженого ПКМУ від 16 жовтня 2014 року  №563
Відділ по роботі з персоналом
Протягом півріччя
Направлено запити до ГУ ДФС у Волинській митниці стосовно перевірки достовірності відомостей відносно 2 новоприйнятих працівників (від 26.07.2018 №421/7/16-70-04, від 01.11.2018   №567/7/16-70-04)
10.2
Організація роботи щодо добору кадрів, а також призначення, переведення та звільнення посадових осіб митниці відповідно до вимог чинного законодавства
Відділ по роботі з персоналом 
Протягом півріччя
Прийнято в митницю 3 працівників, 3 працівників переведено, за результатами конкурсного відбору на посади; прийнято 3 працівників у порядку переведення з інших державних установ; звільнено 6 працівників
10.3
Здійснення підготовчих заходів та проведення всіх видів практики студентів Університету митної справи та фінансів та інших навчальних закладів, з якими ДФС укладено договори про співпрацю
Відділ по роботі з персоналом
Протягом півріччя
Проведено практику для 7 студентів вузів (накази по митниці від 02.07.2018 №161, від  23.07.2018 №174, від 24.07.2018 №175, від  30.07.2018 №177, від 13.08.2018 №188)
10.4
Забезпечення підвищення кваліфікації працівників митниці шляхом комбінованого професійного навчання, навчання без відриву від роботи та здійснення контролю за ходом його виконання
Відділ по роботі з персоналом
Протягом півріччя
Підвищено кваліфікацію 16 працівників митниці

10.5
Здійснення організаційних заходів та проведення в підрозділах митниці підсумкових заліків з професійного навчання без відриву від роботи за 2-й період навчання 2018 року
Відділ по роботі з персоналом
Грудень
У всіх навчальних групах митниці проведено диференційовані заліки з професійного навчання без відриву від роботи за 2-й період навчання 2018 року. Інформацію до ДФС направлено листом від 20.12.2018 №1022/8/16-70-04
10.6
Здійснення організаційних заходів та проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в митниці, відповідно до статті 22 Закону України «Про державну службу»
Відділ по роботі з персоналом
Протягом півріччя
Проведено  6 конкурсів на заміщення вакантних посад в митниці, відповідно до статті 22 Закону України «Про державну службу».
За результатами конкурсів прийнято на роботу до митниці - 3 працівників, 3 працівників переведено
10.7
Проведення стажування та наставництва для вперше прийнятих працівників
Відділ по роботі з персоналом
Протягом півріччя
Організовано проведення наставництва для 1 новоприйнятого працівника (наказ по митниці від 30.10.2018 №255-о)
10.8
Забезпечення участі у службових перевірках та службових розслідуваннях у складі комісій, визначених наказами митниці по кожному правопорушенню, вчиненому працівником митниці
Відділ по роботі з персоналом
Протягом півріччя 
Забезпечено участь  в 2 службових перевірках та 3 службових розслідуваннях  (накази митниці від 06.08.2018 №181,  №182, від 20.08.2018 №194, від 20.09.2018 №226, від 04.12.2018 №295)
10.9
Організаційне забезпечення та проведення щорічного оцінювання результатів службової діяльності посадових осіб митниці, відповідно до статті 44 Закону України «Про державну службу»
Відділ по роботі з персоналом
Жовтень -
листопад
Організовано проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців митниці, які займають посади державної служби категорій "Б" "В" у 2018 році, відповідно до наказу митниці від 22.10.2018 №260.  Результати оцінювання затверджено наказом по митниці  від  13.12.18 №  302.
Висновки  щодо оцінювання керівництва митниці направлено до ДФС  листами               від 20.11.2018 №870/8/16-70-04, від 03.12.2018  №935/8/16-70-04
10.10
Вжиття заходів профілактичного характеру, спрямованих на запобігання корупції в митниці та дотримання вимог чинного законодавства
Спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
Протягом півріччя
Проведено 6 загальних профілактичних заходів, спрямованих на запобігання корупції в митниці та дотримання вимог чинного законодавства. 
На нарадах керівного складу митниці акцентовано увагу керівників структурних підрозділів на роботу в напрямку упередження та профілактики правопорушень
10.11
Забезпечення дотримання Правил етичної поведінки та запобігання корупції в органах ДФС
Спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції,
структурні підрозділи митниці
Протягом півріччя
У системі професійного навчання без відриву від роботи щоквартально проведено заняття  з антикорупційного законодавства та дотримання Правил етичної поведінки.
 На виконання наказу ГУ ДФС у Полтавській області від 15.03.2018 №660 «Про стан дотримання антикорупційного законодавства» в навчальних групах митниці проведено заліки зі знання антикорупційного законодавства. Залікові відомості направлено до відділу внутрішньої безпеки територіальних органів ДФС у Полтавській області ГУ ДФС у Полтавській області (лист митниці від 24.07.2018 №414/7/16-70-04).
 Скарг від юридичних та фізичних осіб щодо неетичної поведінки посадових осіб митниці не надходило
10.12
Виконання комплексу заходів щодо реалізації вимог Закону України від 14 жовтня 2014 року №1700-VІІ «Про запобігання корупції»
Спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції,
структурні підрозділи митниці
Протягом півріччя
Проведено  3 службових розслідування, 4 службові перевірки та 1 тематичну перевірку. 
За результатами проведених в митниці службових розслідувань та перевірок 9 посадових осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності, до 17 співробітників застосовані заходи матеріального впливу у вигляді зменшення розміру премії

Розділ 11. Забезпечення охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації

11.1
Забезпечення дотримання посадовими особами митниці вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших нормативно-правових актів щодо охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації та інформації з обмеженим доступом
Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом півріччя
Проведено вибірковий контроль та співбесіди з посадовими особами підрозділів щодо дотримання вимог Переліку відомостей, що мають гриф обмеження доступу «Для службового користування», та підлягають технічному захисту, а також інших нормативних документів з питань охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації при підготовці службової інформації
11.2
Запобігання фактам можливого витоку інформації з обмеженим допуском шляхом проведення інструктажу працівників митниці, які мають допуск до державної таємниці
Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом півріччя
Розроблено бланк проведення інструктажу працівників митниці, які мають допуск до державної таємниці, перед виїздом за кордон та проведення співбесіди після повернення з поїздки.
За межі України виїжджало 6 працівників митниці 
11.3
Здійснення заходів контролю щодо порядку допуску та доступу працівників митниці до відомостей, які становлять державну таємницю
Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом півріччя
Здійснено перевірку облікових карток форми 6, за результатом  якої підготовлено листи про: 
- скасування доступу від 10.08.2018                 №34/9/16-70-02/ДСК, від 11.10.2018 №37/9/16-70-02/ДСК, від 22.10.2018 №39/9/16-70-02/ДСК;
  - надання допуску до державної таємниці від 05.10.2018 №36/9/16-70-02/ДСК, від 17.10.2018 №38/9/16-70-02/ДСК, від 20.11.2018 №42/9/16-70-02/ДСК;
- зниження форми допуску від 21.09.2018 №35/9/16-70-02/ДСК;
- погодження номенклатури посад від 10.08.2018 №33/9/16-70-02/ДСК;
- зміни до номенклатури посад від 15.11.2018 №41/9/16-70-02/ДСК 
11.4
Проведення робіт із оновлення антивірусного програмного забезпечення на автоматизованій системі класу 1 четвертої категорії  митниці 
Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом півріччя
Проведено заходи по оновленню версії антивірусного програмного забезпечення в автоматизованій системі класу 1 четвертої категорії
11.5
Здійснення супроводження програмного забезпечення контролю та блокування джерел витоку інформації 
Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом півріччя
Організовано та проведено заходи по супроводженню програмного забезпечення контролю та блокування джерел витоку інформації




