18

17

Звіт  
про виконання Плану роботи Тернопільської митниці ДФС
на друге півріччя 2018 року


№ з/п
Зміст заходу
Відповідальні виконавці
Термін виконання

Розділ 1. Організація роботи щодо забезпечення виконання встановлених завдань із надходження платежів до бюджету, здійснення контролю за повнотою нарахування митних платежів
1.1
Визначення, розподіл та доведення до підрозділів митного оформлення Тернопільської митниці ДФС (далі - митниця) індикативних показників надходжень митних платежів
Відділ адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання
Щомісячно
Державною фіскальною службою України до митниці доведено індикативний показник надходжень в сумі 801,9 млн гривень.
До підрозділів митного оформлення  індикативні показники надходжень до державного бюджету доведено наказом митниці від 07.05.2018 № 82 «Про індикативні показники доходів для Тернопільської митниці ДФС на січень-грудень 2018 року» (із змінами)
1.2
Забезпечення виконання доведених індикативних показників доходів
Відділ адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання, 
митний пост «Чортків»,
митний пост «Тернопіль-центральний»
Щомісячно

До державного бюджету митницею адміністровано 876,4 млн грн, що становить  109,3 відс. від доведеного показника, зокрема:
    до загального фонду – 823,7 млн грн; 
    до спеціального фонду – 52,7 млн гривень
1.3
Проведення аналізу ефективності роботи митниці в напрямку забезпечення надходжень податків і зборів до державного бюджету з метою визначення чинників, які впливають на виконання доведених індикативних показників доходів
Відділ адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання,
митний пост «Чортків»,
митний пост «Тернопіль-центральний»
Щомісячно

Питання виконання бюджетних завдань обговорено на апаратних нарадах митниці (протоколи від 10.07.2018 № 20-п, від 07.08.2018 № 22-п, від 04.09.2018 № 22-п, від 10.10.2018 № 28-п, від 13.11.2018 № 32-п, від 11.12.2018 № 37-п).
Проведено аналіз чинників, які сприяли надходженню податків до бюджету (доповідна записка керівнику митниці від 28.12.2018          № 663/19-70-19-36). 
На виконання наказу митниці від 31.08.2018 № 129 проведено перевірку товарів, які згідно інформації ДФС можуть містити ризики зменшення бази оподаткування. Порушень в частині правильності визначення митної вартості товарів, а також заниження бази оподаткування не виявлено (довідка про результати перевірки від 06.09.2018                     № 1/19-70-00-30). 
Проведено аналіз коригування митної вартості товарів, які можуть містити ризики зменшення бази оподаткування. Про результати проведеної роботи проінформовано Департамент адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання ДФС (листи від 14.11.2018 № 5241/8/19-70-19-05, від 22.11.2018                 № 5350/8/19-70-19-21, від 26.11.2018                 № 5385/8/19-70-19-21 та від 28.11.2018               № 5485/8/19-70-19-05)
1.4
Здійснення контролю правильності визначення суб’єктами ЗЕД митної вартості з метою виявлення і недопущення фактів ухилення від оподаткування у повному обсязі при митному оформленні товарів

Відділ адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання, 
митний пост «Чортків»,
митний пост «Тернопіль-центральний» 
Протягом півріччя
Коригування митної вартості здійснено в       4 757 випадках. Ефективність склала 31,1 млн грн (3,5 відс. від суми адміністрованих податків),        у т.ч:
    рішення звітного періоду – 5,7 млн грн;
    проведені консультації – 24,8 млн грн;
    триваючі рішення – 0,6 млн гривень.
Винесено 281 рішення про коригування митної вартості, додаткові надходження склали      5,7 млн гривень.
Для забезпечення дієвого контролю за правильністю визначення митної вартості товарів та виконання індикативних показників надходжень митних платежів розпорядженням митниці від 25.07.2018 №18-р «Про організацію роботи в напрямку контролю за визначенням митної вартості товарів» визначено порядок дій посадових осіб підрозділів митного оформлення 
1.5
Проведення консультацій з суб’єктами  ЗЕД та декларантами відповідно до вимог частини 5 статті 55 та частини 4 статті 57 Митного кодексу України з метою недопущення необгрунтованого заниження рівня митної вартості
Відділ адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання, 
митний пост «Чортків»,
митний пост «Тернопіль-центральний» 
Протягом півріччя
За результатами здійснення контролю правильності визначення суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності митної вартості базу оподаткування збільшено на 113,3 млн грн, додаткові надходження склали 31,1 млн гривень. Середній рівень митної вартості склав                1,9 дол. США/кг. У порівнянні до аналогічного періоду попереднього року відбувся зріст на                         0,38 дол. США/кг або на 25 відсотків
1.6
Здійснення контролю за правильністю класифікації товарів згідно з УКТЗЕД з метою забезпечення достовірності декларування та повноти оподаткування товарів
Відділ адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання, 
митний пост «Чортків»,
митний пост «Тернопіль-центральний» 
Протягом півріччя
Винесено 22 класифікаційних рішення. Зміна коду товару відбулась у 35-ти випадках, зміна ставки ввізного мита – у 19-ти випадках. Додаткові надходження від класифікаційної роботи склали 1,1 млн гривень. У тому числі нульову ставку ввізного митна збільшено до 1 відс. (3 класифікаційних рішення), до 2,5 відс. (2 класифікаційних рішення), до 5 відс. (4 класифікаційних рішення) та до 10 відс. (1 класифікаційне рішення ).
Економічний ефект від винесених рішень – 383,9 тис гривень.
З метою встановлення визначальних для класифікації товарів хімічного складу та фізичних властивостей до Департаменту податкових та митних експертиз ДФС направлено 4 запити на проведення лабораторних досліджень. За результатами винесено 3 класифікаційних рішення, змінено код товару із збільшенням ставки ввізного мита. Додаткові надходження склали 54,5 тис. гривень
1.7
Проведення аналізу митних оформлень з метою виявлення товарів, декларування яких за неправильним кодом згідно УКТЗЕД може призвести до ухилення від сплати податків та втрат бюджету. Внесення за результатами аналізу доповнень до регіональних профілів ризику
Відділ адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання,
митний пост «Чортків»,
митний пост «Тернопіль-центральний» 
Щоквартально
За результатами аналізу завершених митних оформлень виявлено 1 випадок невірної класифікації товару. У рамках взаємодії з територіальними органами ДФС при здійснення контролю за дотриманням законодавства України з питань державної митної справи проінформовано ГУ ДФС у Тернопільській області (лист від 04.09.2018                                          № 4280/7/19-70-19-27). Орієнтовна сума додаткових надходжень – 14,4 тис гривень. На даний час результати документальної перевірки оскаржуються в судовому порядку
1.8
Здійснення контролю за правильністю визначення країни походження товарів, зокрема щодо товарів, які ввозяться в Україну на умовах вільної торгівлі 

Відділ адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання,
митний пост «Чортків»,
митний пост «Тернопіль-центральний» 
Протягом півріччя
Сума додаткових надходжень від роботи в напрямі контролю правильності визначення країни походження 767,4 тис. грн (0,1 відс. від суми адміністрованих податків). 
Перевірено 233 сертифіката форми СТ-1 на умовах Угоди про вільну торгівлю з Республікою Білорусь. Сума умовно нарахованого мита – 7,6 млн гривень.
На умовах Угоди про вільну торгівлю з ЄАВТ перевірено 15 декларацій інвойс з Швейцарії. Сума умовно нарахованого мита – 3,8 млн гривень.
На умовах Угоди про вільну торгівлю з ЄС перевірено 1 215 сертифікатів форми EUR.1 та у 789 випадках – декларації інвойс. Сума умовно нарахованого мита – 36,8 млн гривень.
Не визнано для надання преференційного режиму 10 сертифікатів EUR.1 та 21 декларацію інвойс. Сума додаткових надходжень склала 642,1 тис. гривень.
Питання правильності визначення країни походження товарів, які ввозяться в Україну на умовах вільної торгівлі, неодноразово  обговорено на апаратних нарадах митниці
1.9
Проведення перевірок митних оформлень на предмет дотримання антидемпінгового законодавства.
У випадку виявлення порушень  направлення інформації до ГУ ДФС у Тернопільській області для здійснення пост-аудит контролю
Відділ адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання,
митний пост «Чортків»,
митний пост «Тернопіль - центральний»
Протягом півріччя
Проведено перевірки правильності дотримання антидемпінгового законодавства при митному оформленні товарів в зоні діяльності митниці (5 доповідних записок керівнику митниці).
На виконання листа ДФС від 16.11.2018 № 35704/7/99-99-19-04-01-17 проведено перевірку дотримання вимог митного законодавства при здійсненні митного оформлення мінеральних добрив. За результатами проведеної перевірки визначено можливі втрати надходжень митних платежів до бюджету в сумі 73,3 тис. грн (акт перевірки від 21.11.2018 № 2/19-70-01-30). В порядку взаємодії проінформовано ГУ ДФС у Тернопільській області для проведення контрольно-перевірочних заходів (лист від 22.11.2018 № 5348/7/19-70-19-27)
Направлено 2 запити до уповноваженого органу Республіки Молдова щодо перевірки 9 сертифікатів про походження форми СТ-1, виданих на товари, які є об’єктом антидемпінгових заходів. Отримано відповіді про підтвердження  критеріїв походження товарів 
1.10
Моніторинг рішень про визначення коду товару згідно УКТЗЕД, прийнятих структурними підрозділами митниці
У випадку виявлення порушень  направлення інформації до ГУ ДФС у Тернопільській області для здійснення пост-аудит контролю
Відділ адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання,
митний пост «Чортків»,
митний пост «Тернопіль-центральний» 
Протягом півріччя

Підрозділами митного оформлення прийнято 3 рішення про визначення коду товару згідно УКТЗЕД:
    КТ-UA403060-0002-2018 від 23.07.2018;
    КТ-UA403010-0001-2018 від 29.10.2018,
    КТ-UA403010-0002-2018 від 09.11.2018 
У одному випадку відбулося збільшення ставки ввізного мита (економічний ефект – 19,7 тис. грн), в двох інших зміна коду не призвела до збільшення ставки ввізного мита. 
Порушень правильності класифікації не виявлено
1.11
Прийняття рішення про визначення коду товару в складних випадках, визначених статтею 69 Митного кодексу України, за запитами підрозділів митного оформлення 
Відділ адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання
Протягом півріччя
За результатами опрацювання запитів підрозділів митного оформлення (29 звернень) винесено 10 рішень про визначення коду товару. В усіх випадках відбулася зміна коду товару, у 2 випадках – збільшення ставки ввізного мита. Економічний ефект – 75,1 тис. гривень
1.12
Організація роботи з метою прийняття попередніх рішень про класифікацію товарів згідно з УКТЗЕД, в тому числі щодо комплектних об'єктів
Відділ адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання
Протягом півріччя
Винесено 1 попереднє рішення про класифікацію товарів. Економічний ефект – 159,1 тис. гривень
1.13
Здійснення верифікації сертифікатів про походження товарів з України
Відділ адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання 
Протягом півріччя
Верифікація сертифікатів про походження товарів з України не здійснювалась у зв’язку із відсутністю запитів
1.14
Проведення роботи в напрямку сприяння експорту товарів походженням з України:
	видача сертифікатів EUR 1;

надання статусу уповноваженого (схваленого) експортера
Відділ адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання 
Протягом півріччя
На підставі поданих експортерами документів про походження товарів:
    видано 988 сертифікатів з перевезення товарів за формою EUR. 1;
    надано статус уповноваженого експортера 1 підприємству (інформаційний аркуш від 22.11.2018 № 226);
    внесено зміни до інформаційних аркушів за    2-ма заявами суб’єктів ЗЕД
1.15
Здійснення контролю за застосуванням пільг зі сплати митних платежів при ввезенні громадянами товарів на митну територію України
Відділ адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання 
Протягом півріччя
Проведено митне оформлення 15 транспортних засобів, ввезених громадянами при переселенні на постійне місце проживання. Загальна сума умовно нарахованих митних платежів склала 5,1 млн гривень
1.16
Здійснення аналізу документів, що подаються при митному оформленні для підтвердження митної вартості товарів, з метою дієвого контролю за визначенням митної вартості товарів та недопущення заниження бази оподаткування.
Підготовка запитів до уповноважених органів іноземних держав для встановлення автентичності документів, що підтверджують митну вартість
Відділ адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання 
Протягом півріччя
У кожному випадку відсутності інформації про торгову марку, заявлення невідомої країни походження товару проведено порівняння митної вартості ідентичних чи подібних товарів з врахуванням країни - виробника товару.
Направлено запити до уповноважених митних органів іноземних держав для перевірки на автентичність документів, що підтверджують митну вартість (листи від 15.08.2018                      № 3999/8/19-70-19-28, від 02.10.2018                     № 4661/8/19-70-19-21 та від 04.10.2018                  № 4742/8/19-70-19-21).
Отримано відповідь на 1 запит – автентичність документів підтверджено
1.17
Підготовка запитів до уповноважених органів іноземних держав для проведення верифікації сертифікатів про походження товарів з метою недопущення сплати мита та інших обов’язкових платежів не в повному обсязі під час ввезення товарів на митну територію України
Відділ адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання 
Протягом півріччя
Для проведення верифікації сертифікатів про походження товарів підготовлено та направлено:
     6 запитів до Департаменту адміністрування митних платежів ДФС щодо перевірки              9-ти декларацій інвойс та 4-ох сертифікатів з перевезення товару за формою EUR.1;
    1 запит до уповноваженого Республіки Молдова щодо перевірки 2 сертифікатів про походження форми СТ-1 та критеріїв походження, зазначених у них.
За результатами опрацювання відповіді від уповноваженого органу іноземної держави на попередньо наданий запит про автентичність та за результатами проведеної перевірки  дотримання антидемпінгового законодавства під час здійснення митного оформлення товарів  направлено 2 листи до ГУ ДФС у Тернопільській області з ініціюванням проведення перевірки дотримання учасниками ЗЕД законодавства України з питань державної митної справи
Розділ 2. Організація роботи щодо здійснення митного контролю та митного оформлення товарів
2.1
Забезпечення дотримання посадовими особами митниці часових нормативів при здійсненні митного оформлення товарів
Відділ організації митного контролю та оформлення, 
митний пост «Чортків», 
митний пост «Тернопіль-центральний» 
Протягом півріччя
Дотримано строки митного оформлення товарів, встановлені статтею 255 Митного кодексу України. Середній час оформлення одної митної декларації склав 120 хвилин (експортної – 51 хв., імпортної – 182 хв.)  
2.2
Забезпечення оперативного контролю за доставкою товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем і переміщуються митною територією України до митниці призначення, з використанням митної декларації (у тому числі попередньої митної декларації) або іншого документа, що може використовуватися замість митної декларації відповідно до статті 94 Митного кодексу України
Відділ організації митного контролю та оформлення та оформлення, 
митний пост «Чортків», 
митний пост «Тернопіль-центральний» 

Протягом півріччя
Опрацьовано і знято з контролю 7 340 документів контролю за переміщенням товарів. Порушень вимог митного законодавства не виявлено



2.3
Забезпечення контролю за дотриманням перевізниками встановлених строків транзитних перевезень
Відділ організації митного контролю та оформлення, 
митний пост «Чортків», 
митний пост «Тернопіль-центральний» 
Протягом півріччя
Направлено 18 запитів у митниці ДФС щодо перевірки надходження/ненадходження товарів, контроль за переміщенням яких здійснювався митницею. 
До ЄАІС внесено відомості щодо 48 фактів звернень перевізників при транзитних перевезеннях товарів. Про факт наявності звернення, а також про обставини подій, місцезнаходження товарів та транспортних засобів інформовано митниці відправлення і митниці призначення.
Розглянуто 191 звернення громадян щодо неможливості своєчасного вивезення транспортних засобів особистого користування, які ввезені в Україну з метою транзиту, та вжито такі заходи:
    повідомлено митниці ДФС про факти дії обставин непереборної сили;
надіслано запити до медичних закладів, станцій технічного обслуговування автомобілів;
надано письмові роз’яснення громадянам.
Скарги на дії посадових осіб відділу відсутні
2.4
Проведення перевірок дотримання власниками складів тимчасового зберігання, складів гуманітарної допомоги законодавства з питань митної справи щодо їх функціонування 
Відділ організації митного контролю та оформлення, 
митний пост «Чортків», 
митний пост «Тернопіль-центральний»
Щоквартально
Станом на 01.01.2019 на контролі перебувало 11 партій товарів, розміщених на складах тимчасового зберігання та 19 – на складах організацій-отримувачів гуманітарної допомоги. Строки завершення зберігання товарів під митним контролем не порушені окрім 20 партій товарів гуманітарної допомоги, з яких:
    7 – передано на склад митниці;
    по 14 – складено протоколи про порушення митних правил за ознаками частини 3 статті 469 Митного кодексу України у зв’язку із втратою товарів гуманітарної допомоги;
    по 4 – заведено справи про порушення митних правил за ознаками частини 2 статті 469 Митного кодексу України у зв’язку із порушенням строків декларування товарів гуманітарної допомоги, визначених частиною 2 статті 204 Митного кодексу України.
Проведено 6 перевірок складів тимчасового зберігання, що підтверджено актами про проведення огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання Порушень вимог митного законодавства не виявлено
2.5
Проведення перевірок дотримання суб’єктами ЗЕД умов поміщення товарів у митний режим митного складу 
Митний пост «Чортків», 
митний пост «Тернопіль-центральний»
Щоквартально
До митного режиму митний склад поміщено 64 партії товарів загальною фактурною вартістю 60,9 млн гривень. 
Станом на 01.01.2019 на контролі 8 партій товарів фактурною вартістю 8,2 млн гривень.
Умови застосування митного режиму дотримано, строки завершення митного режиму не порушено. Про результати  перевірок проінформовано керівника митниці доповідними записками від 13.07.2018               № 546/19-70-62, від 23.08.2018                             № 626/19-70-62-03-29 та від 28.12.2018               № 911/19-70-62-02-29.
Про роботу, проведену митними постами у цьому напрямі, обговорено на нараді митниці (протокол від 24.07.2018 № 21-пк) 
2.6
Проведення перевірок дотримання суб’єктами ЗЕД вимог законодавства України щодо умов застосування митних режимів переробки на митній території України та переробки за межами митної території України
Митний пост «Чортків», 
митний пост «Тернопіль-центральний»
Щоквартально
До митного режиму переробки на митній території України поміщено 2 388 партій товарів, загальною фактурною вартістю            4,6 млрд гривень. Станом на 01.01.2019 на контролі 1 025 партій товарів, загальною фактурною вартістю 766,5 млн гривень. Умови застосування митного режиму дотримано, строки завершення митного режиму не порушено.
До митного режиму переробки за межами митної території України поміщено 7 партій товарів, загальною фактурною вартістю            2,6 млн гривень. Станом на 01.01.2019 на контролі 2 партії товарів, загальною фактурною вартістю 0,9 млн гривень. Умови застосування митного режиму дотримано, строки завершення митного режиму не порушено.
Про результати перевірок проінформовано керівника митниці доповідними записками від 13.07.2018 № 546/19-70-62, від 23.08.2018                             № 626/19-70-62-03-29, від 26.09.2018                               № 241/19-70-61-32, від 21.12.2018                                     № 317/19-70-61-32 та від 28.12.2018                            № 911/19-70-62-02-29.
Стан контролю за дотриманням суб’єктами ЗЕД вимог законодавства України щодо застосування митних режимів переробки на митній території України та переробки за межами митної території України розглянуто на нараді митниці 27.11.2018 (протокол наради      № 33-пк)
2.7
Проведення перевірок дотримання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності вимог законодавства України щодо застосування митних режимів тимчасового ввезення та тимчасового вивезення товарів 
Митний пост «Чортків», 
митний пост «Тернопіль-центральний»
Щоквартально
До митного режиму тимчасове ввезення проведено митне оформлення 1 490 партій товарів, загальною фактурною вартістю 484,1 млн гривень. Станом на 01.01.2019 на контролі 467 партій товарів, загальною фактурною вартістю 52,3 млн гривень. 
До митного режиму тимчасове вивезення  проведено митне оформлення 37 партій товарів, загальною фактурною вартістю 64,8 млн гривень. На контролі 5 партій товарів, загальною фактурною вартістю 5,3 млн гривень.
Умови застосування митних режимів тимчасового ввезення, тимчасового вивезення товарів дотримано, строки завершення митних режимів не порушено.
Про стан контролю за дотриманням суб’єктами ЗЕД вимог законодавства України щодо застосування митних режимів тимчасового ввезення та тимчасового вивезення товарів проінформовано керівника митниці доповідними записками від 13.07.2018  №546/19-70-62, від 23.08.2018                              № 626/19-70-62-03-29, від 26.09.2018                               № 241/19-70-61-32, від 21.12.2018                                     № 317/19-70-61-32 та від 28.12.2018                            № 911/19-70-62-02-29
2.8
Моніторинг митних оформлень за принципом "єдиного вікна" відповідно до Порядку інформаційного обміну між органами доходів і зборів, іншими державними органами та підприємствами за принципом "єдиного вікна" з використанням електронних засобів передачі інформації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2016 № 364
Відділ організації митного контролю та оформлення
Щомісячно
Здійснено оформлення 9 671 митної декларації за принципом «єдиного вікна» відповідно до Порядку інформаційного обміну між органами доходів і зборів, іншими державними органами та підприємствами за принципом «єдиного вікна» з використанням електронних засобів передачі інформації, що становить 95,8 відс. від загальної кількості оформлених митних декларацій
2.9
Здійснення контролю за ефективністю застосування технічних засобів митного контролю в підрозділах митного оформлення
Відділ організації митного контролю та оформлення, 
митний пост «Чортків», 
митний пост «Тернопіль-центральний» 
Щоквартально
При здійсненні митного контролю технічні засоби митного контролю застосовувалися 625 разів. Виявлено 4 порушення митного законодавства із використанням технічних засобів митного контролю.
Інформацію про стан використання технічних засобів митного контролю доведено керівнику митниці доповідними записками від 04.07.2018 № 135/19-70-18 та від 03.10.2018             № 209/19-70-18-29
2.10
Здійснення моніторингу митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності. Здійснення заходів щодо призупинення митного оформлення товарів у разі наявності достатніх підстав вважати, що ці товари порушують права власників
Відділ організації митного контролю та оформлення, 
митний пост «Чортків», 
митний пост «Тернопіль-центральний» 
Протягом півріччя
Відповідно до статті 399 Митного кодексу України здійснено 29 призупинень митного оформлення товарів, що містили об’єкти права  інтелектуальної власності. Митне оформлення  товарів завершено відповідно до листів правовласників про надання згоди на поновлення митного оформлення, згідно пункту 11 статті 399 Митного кодексу України
2.11
Надання методологічної допомоги підрозділам митного оформлення митниці щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності 
Відділ організації митного контролю та оформлення 
Протягом півріччя
З метою координації роботи підрозділів митного оформлення митниці щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності направлено 45 службових записок з переліками нових зареєстрованих об’єктів права інтелектуальної власності 
2.12
Проведення аналізу допущення митними брокерами та агентами з митного оформлення систематичних помилок у митних деклараціях (більше двох разів упродовж місяця) у відповідності до частини першої статті 268 Митного кодексу України та/або порушень вимог законодавства з питань державної митної справи
Відділ організації митного контролю та оформлення
Щомісячно
За результатами аналізу виявлено 1 062 помилки (митним брокерам та агентам з митного оформлення надано 744 картки відмови, оформлено 220 аркушів коригування, подано 98 заяв на відкликання митних декларацій). Про проведену роботу проінформовано  Департамент організації митного контролю та оформлення ДФС (5 листів). 
Питання систематичних помилок обговорено на робочих зустрічах керівництва митниці з декларантами і митними брокерами та на апаратних нарадах митниці 
Розділ 3. Організація роботи щодо боротьби з митними правопорушеннями
3.1
Оскарження в установленому законом порядку, за наявності обґрунтованих підстав, постанов судів у справах про порушення митних правил, які були розглянуті не на користь митниці
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Щоквартально
Судами закрито провадження у справах про порушення митних правил із винесенням 10 постанов на загальну вартість предметів порушення митних правил 781,1 тис. гривень.
У всіх випадках подано скарги на постанови суду першої інстанції про закриття провадження, проте апеляційним судом скарги митниці залишено без задоволення, а постанови суду – без змін
3.2
Здійснення провадження у справах про порушення митних правил, а також процесуальних дій, передбачених законодавством
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
Розглянуто 101 справу про порушення митних правил, накладено штрафів у розмірі  1 913,6 тис. грн, стягнуто штрафів на суму   886,3 тис. гривень.
Передано до суду 6 справ на суму                    192,8 тис. гривень.     
Судом винесено 5 постанов про накладення адміністративного стягнення на суму           441,3 тис. грн, застосовано конфіскацію на суму 292,8 тис. гривень. За постановами суду стягнуто штрафів на суму 19,9 тис. гривень
3.3
Вирішення питання щодо припинення справи про порушення митних правил шляхом укладення мирової угоди
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
Укладено 2 мирових угоди про припинення провадження в справах про порушення митних правил шляхом компромісу на загальну суму 15,5 тис. гривень
3.4
Здійснення оглядів (переоглядів) товарів та транспортних засобів комерційного призначення із застосуванням технічних засобів митного контролю
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
Забезпечено участь у 45-ти митних оглядах товарів та транспортних засобів, в результаті яких складено 4 протоколи про порушення митних правил

3.5
Здійснення моніторингу повноти виконання митних формальностей, що формуються Автоматизованою системою аналізу та управління ризиками
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії 
Протягом півріччя
Про результатами моніторингу повноти виконання митних формальностей Департаменту таргетингу та управління митними ризиками ДФС направлено звіти (листи від 04.10.2018 № 4743/8/19-70-24-09 та від 14.12.2018 № 5759/8/19-70-24-09).
Про виконання плану заходів з реалізації стратегії розвитку системи управління ризиками проінформовано керівника митниці доповідною запискою від 30.08.2018 №172/19-70-20-01.
Питання повноти виконання митних формальностей, згенерованих Автоматизованою системою аналізу та управління ризиками, щомісяця обговорено на апаратних нарадах митниці
3.6
Відпрацювання звернень митних органів іноземних країн з питань надання правової допомоги, проведення митних перевірок (розслідувань) у строки встановлені законодавством, участь в межах компетенції в проведенні міжнародних митних операцій
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
До митниці надійшло 2 звернення митних органів іноземних держав стосовно вручення громадянам України рішень про сплату штрафу. Одне повідомлення вручено громадянину особисто, інше надіслано листом з повідомленням про вручення.
Митниця долучилась до участі у проведенні міжнародної спеціальної митної операції «Янус» з протидії незаконному обігу тютюну та тютюнових виробів і міжнародної операції «Оріон» з протидії незаконному переміщенню зброї, боєприпасів, радіоактивних та ядерних матеріалів. За період проведення вказаних операцій порушень митних правил не виявлено
3.7
Проведення моніторингу зовнішньоекономічних операцій на предмет виявлення ризикових операцій.
Перевірка на автентичність документів, що були подані до митного оформлення при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, шляхом підготовки та надсилання запитів до уповноважених органів іноземних держав
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Щоквартально
До митних органів іноземних держав надіслано  9 запитів щодо перевірки законності здійснення зовнішньоекономічних операцій, які провадилися суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в зоні діяльності митниці.    
Отримано 4 відповіді від митних органів іноземних держав на запити, що надсилались у попередні періоди. 
За результатами опрацювання отриманих відповідей, порушень законодавства з питань державної митної служби не виявлено
3.8
Здійснення аналізу товаропотоків з нарконебезпечних регіонів у зону діяльності митниці та проведення оглядів таких товарів із залученням кінологічної команди митниці
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
Здійснено 10 митних оглядів товарів із нарконебезпечних регіонів із залученням кінологічної команди митниці. 
Порушень законодавства України з питань митної справи не виявлено
3.9
Здійснення у межах компетенції 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.
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
Митницею порушено 100 справ про порушення митних правил, з них 14 – справи пошукового характеру, відповідальність за які передбачено статтями 483 та 485 Митного кодексу України. 
З метою протидії митним правопорушенням, які мають характер «інтелектуального» приховування від митного контролю, здійснено аналіз митних оформлень. При виявленні ризиків застосовано форму митного контролю – «направлення запитів до інших державних органів, установ та організацій, уповноважених органів іноземних держав»
3.10
Ініціювання застосування методів посиленого контролю до об’єктів митного контролю з метою запобігання порушень законодавства у сфері митної справи
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
За результатами ініціювання застосування методів посиленого контролю відносно одного учасника ЗЕД складено протокол про порушення митних правил від 22.12.2018 № 0267/40300/18 за ознаками ст. 472 Митного кодексу України та вилучено товари вагою 5 910 кг  на суму 64,8 тис. гривень.
Також під час проведення митного огляду вантажу складено протокол про порушення митних правил від 17.10.2018№ 0236/40300/18 за ознаками ст. 472 Митного кодексу України та вилучено товар на загальну суму                     92,6 тис. гривень
3.11
Опрацювання орієнтувань, які надійшли від інших митних органів України, на предмет недоставки товарів та транспортних засобів до митниць призначення, а також здійснення оперативно-пошукової роботи направленої на виявлення та притягнення до відповідальності винних осіб, які проживають в зоні діяльності Тернопільської митниці ДФС
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
Митницею отримано 82 орієнтування від інших митних України.
За результатами вжитих пошукових заходів порушено 35 справ про порушення митних правил за ознаками ст. 470 Митного кодексу України та 2 справи за ознаками ст. 481 Митного кодексу України 

Розділ 4. Координація роботи з питань основної діяльності, здійснення контролю за виконанням документів
4.1
Організаційне забезпечення проведення  апаратних нарад митниці, інших нарад (за дорученням керівництва митниці), підготовка проекту протоколу наради та доведення його до учасників наради 
Сектор організації роботи
Протягом півріччя
Під головуванням керівника митниці проведено 19 нарад. Підготовлено проекти протоколів та доведено до учасників наради. Поставлено на автоматизований контроль та проконтрольовано виконання 48 протокольних рішень. Всі протокольні рішення виконано без порушення встановлених термінів виконання 
4.2
Розробка та формування на підставі пропозицій структурних підрозділів митниці проектів планів роботи митниці на 2019 рік та перше півріччя 2019 року, надання у встановленому порядку на затвердження керівнику ДФС та доведення до виконавців  
Сектор організації роботи
Грудень
Сформовано план роботи митниці на 2019 рік та перше півріччя 2019 року та у встановленому порядку направлено на затвердження керівнику ДФС (лист від 28.11.2018 № 5422/8/19-70-01-17)
4.3
Опрацювання інформації структурних підрозділів митниці щодо виконання запланованих заходів та підготовка звіту про виконання плану роботи митниці на перше півріччя 2018 року, подання його на підпис начальнику митниці та направлення до ДФС у встановленому порядку
Сектор організації роботи
Липень
Підготовлено та у встановленому порядку направлено до ДФС звіт про виконання               плану роботи митниці на перше півріччя           2018 року (лист від 26.07.2018                                       № 3692/8/19-70-30-01)
4.4
Здійснення системного автоматизованого контролю за виконанням структурними підрозділами митниці завдань:
передбачених у актах органів державної влади та дорученнях вищих посадових осіб, виконанням управлінських рішень, прийнятих за результатами розгляду іншої кореспонденції, зверненнями громадян, запитами на публічну інформацію; 
визначених розпорядчими документами ДФС, рішеннями (протоколами) Колегії ДФС, протокольними дорученнями керівництва ДФС, дорученнями керівництва ДФС та листами-дорученнями Голови ДФС або особи яка виконує його обов’язки;
 розпорядчими документами митниці, рішеннями Колегії ГУ ДФС у Тернопільській області, дорученнями керівництва митниці,  протоколами апаратних нарад та  інших нарад під головуванням керівництва митниці
Сектор організації роботи,
спеціаліст з розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації
Протягом півріччя
Поставлено на автоматизований контроль                      в АІС «Управління документами»                              1 462 контрольних завдання, проконтрольовано виконання – 1 510 (з врахуванням контрольних доручень, наданих у попередні періоди).
Здійснено контроль за виконанням структурними підрозділами митниці                 124 контрольних доручення ДФС на рівні митниці. 
Невиконаних контрольних завдань, за якими здійснювався системний автоматизований контроль, не виявлено, всі завдання виконано без порушення встановлених термінів виконання

4.5
Здійснення системної оцінки рівня виконавської дисципліни у структурних підрозділах митниці при виконанні контрольних завдань, визначених дорученнями органів вищого рівня та власними рішеннями 
Сектор організації роботи
Щомісячно
Забезпечено здійснення аналізу показників стану виконавської дисципліни у структурних підрозділах митниці з виконання контрольних завдань, здійснено оцінку рівня виконавської дисципліни, підготовлено та надано керівнику митниці аналітичну інформацію (6 службових записок).
Питання про стан виконавської дисципліни у структурних підрозділах розглянуто на апаратній нараді митниці (протокол від 10.10.2018 № 28-п)
Розділ 5. Забезпечення взаємозв’язків з органами державної влади та місцевого самоврядування. Організація міжвідомчої взаємодії із суб’єктами інформаційних відносин
5.1
Забезпечення участі представників митниці у заходах, які проводяться органами місцевого самоврядування (участь у засіданнях колегії, нарадах, комісіях тощо)
Структурні підрозділи 
Протягом півріччя
Забезпечено участь керівника митниці та його заступників у роботі:
    4-ох засідань колегії Тернопільської облдержадміністрації;
    6-ти засідань робочої групи з питань гуманітарної допомоги;
    наради при Голові ОДА щодо комплексу заходів, спрямованих на легалізацію бізнесу, заробітної плати та трудових ресурсів 20.08.2018;
    круглого столу на тему: «Легкість переміщення товарів через митний кордон та спрощення процедур торгівлі в Україні», що відбулося 28.09.2018;
    засідання Ради регіонального розвитку Тернопільщини 26.11.2018.
Забезпечено участь працівників митниці у:
    семінарі, проведеному в рамках роботи Ради експортерів в Тернопільській області, на тему «Організація ЗЕД на підприємстві або як стати експортером» (06.12.2018)
    спільному засіданні з органами місцевого самоврядування, профільними асоціаціями, сільгоспвиробниками, іншими зацікавленими органами щодо обігу насіння та садивного матеріалу (13.12.2018)
5.2
Взаємодія з органами державної влади та органами місцевого самоврядування шляхом надання статистичної довідкової, аналітичної інформації з питань державної митної справи та зовнішньої торгівлі товарами у встановленому законодавством порядку
Спеціаліст митної статистики

Протягом півріччя
Підготовлено статистичні довідки з питань:
    зовнішньоекономічної діяльності підприємств області в розрізі районів (6 листів);
    надходження вантажів з іноземною гуманітарною допомогою (6 листів); 
    експортно-імпортних операцій підприємств Чортківського району (листи від 02.07.2018           № 3339/9/19-70-07 та від 02.10.2018                       № 4657/9/19-70-07-09);
    експортно-імпортних операцій підприємств Кременецького району (відповідь на запит від 11.07.2018 №3527/9/19-70-07).
Надано інформацію про підсумки роботи митниці у першому півріччі 2018 року                         (від 13.07.2018 №3531/9/19-70-07)
5.3
Здійснення інформаційної взаємодії з ГУ ДФС у Тернопільській області щодо опрацювання матеріалів, отриманих від уповноважених органів іноземних держав, які свідчать про заниження платниками податків податкових зобов’язань
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
Матеріали перевірок митних органів іноземних країн, які б свідчили про заниження податкових зобов’язань до митниці не надходили 
5.4
Проведення звірок з органами державної виконавчої служби України щодо виконання постанов у справах про порушення митних правил, винесених митницею
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Щоквартально
До примусового виконання у справах про порушення митних правил звернуто 52 постанови митниці про накладення штрафів на загальну суму 1 004,5 тис. гривень. 
За результатами проведення звірок стану виконавчих проваджень, зокрема своєчасності відкриття виконавчих проваджень з примусового виконання постанов митниці про накладення штрафів за порушення митних правил, факти відмов у відкритті виконавчих проваджень відсутні 
5.5
Проведення спільних з працівниками правоохоронних органів Тернопільської області та оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області заходів з метою виявлення на території області осіб, які зберігають, перевозять, користуються чи розпоряджаються товарами або транспортними засобами з порушеннями митних правил, налагодження ефективного та оперативного обміну інформацією, що стосується національних інтересів та безпеки держави
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
З Управлінням патрульної поліції Головного управління національної поліції у Тернопільській області 07.09.2018 проведено спільну нараду щодо проведення профілактичних заходів та організації відпрацювань кінологічної команди митниці спільно з працівниками роти тактико-оперативного реагування. 
Проведено 1 спільний захід, за результатами якого порушень законодавства не виявлено 
5.6
Здійснення інформаційної взаємодії з територіальним підрозділом державної міграційної служби України в Тернопільській області направленої на встановлення анкетних даних громадян, підозрюваних або винних у вчиненні адміністративного правопорушення 
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
Для встановлення анкетних даних громадян, підозрюваних або винних у вчиненні порушень митних правил, до територіальних підрозділів державної міграційної служби України в Тернопільській області направлено 124 запити. Факти відмови у наданні запитуваної інформації відсутні
5.7
Проведення суцільної звірки з Тернопільським міським відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області наявності конфіскованого майна, переданого на зберігання та реалізацію в усіх місцях його зберігання
Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Грудень
Відповідно до спільного наказу митниці та Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області від 14.12.2018 № 213/467/45 проведено перевірку наявності залишків вилученого митницею і конфіскованого за рішенням суду майна, що зберігається на складі митниці, знаходиться на виконанні у відділі примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області, а також переданого на реалізацію та нереалізованого станом на 26.12.2018. 
За результатами перевірки, лишків та нестач не виявлено
Розділ 6. Організація правової роботи
6.1
Здійснення представництва та захист інтересів ДФС, Тернопільської митниці ДФС в судах різних інстанцій та інших державних органах, установах, організаціях під час розгляду правових питань, судових справ і спорів
Юридичний сектор
Протягом півріччя
Забезпечено представлення та захист інтересів митниці в судах різних інстанцій у                    12- ти випадках. Інформація про результати судових засідань внесена до бази ПІК «Судові рішення з питань ЗЕД»
6.2
Наповнення бази програмно-інформаційного комплексу «Судові рішення з питань ЗЕД» передбаченою інформацією про судові справи, в  яких Тернопільська митниця ДФС є  стороною у справі або залучена в якості третьої особи
Юридичний сектор
Протягом півріччя
Внесено інформацію по 12-ти судових засіданнях.
Завантажено 45 процесуальних документів (позови, відзиви на позови, ухвали суду, рішення суду тощо) із додатками по судових справах
6.3
Проведення аналізу претензійно-позовної роботи та вжиття заходів, направлених на усунення порушень, причин та умов, що їм сприяють 
Юридичний сектор
Щоквартально

Проведено аналіз претензійно-позовної роботи митниці за перше півріччя 2018 року   (доповідна записка від 06.07.2018                       № 44/19-70-10) та за дев’ять місяців 2018 року  (доповідна записка від 09.10.2018                       № 69/19-70-10-23)
6.4
Здійснення перевірки проектів розпорядчих документів, підготовлених структурними підрозділами митниці, на відповідність вимогам чинного законодавства
Юридичний сектор
Протягом півріччя
На відповідність вимогам чинного законодавства перевірено 676 проектів розпорядчих документів, підготовлених структурними підрозділами митниці.
Проведено роботу по перевірці та актуалізації розпорядчих документів митниці. За результатами проведеної роботи приведено у відповідність до вимог чинного законодавства 20 розпорядчих документів митниці (доповідні  записки від 16.07.2018 № 47/19-70-10 та           від 28.12.2018 № 90/19-70-10-23)
Розділ 7. Організація роботи з суб’єктами ЗЕД, громадянами та засобами масової інформації
7.1
Проведення семінарів, зустрічей із декларантами, суб’єктами ЗЕД, перевізниками щодо роз’яснення норм митного законодавства
Відділ організації митного контролю та оформлення, 
митний пост «Чортків», 
митний пост «Тернопіль-центральний» 
Щоквартально
Проведено 2 протокольні робочі наради із:
    представниками Тернопільської дирекції залізничних перевезень, Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства, Тернопільської торгово-промислової палати (протокол від 27.08.2018 № 24);   
    представниками суб’єктів ЗЕД, найбільшими платниками митних платежів, які здійснюють митні оформлення товарів у зоні діяльності  митниці (протокол  від 05.12.2018 № 35).  
Проведено 2 робочі зустрічі з декларантами, митними брокерами та найбільш активними суб'єктами ЗЕД регіону на тему: «Нове в митному законодавстві, проблемні питання, які виникають при застосуванні окремих норм законодавства з питань державної митної справи» (протоколи від 27.09.2018 № 27 та від 03.12.2018 № 34 )
7.2
Забезпечення надання адміністративних послуг у відповідності до Закону України від 06 вересня 2012 року № 5203-VI «Про адміністративні послуги», зокрема:
розгляд заяв та підготовка рішень щодо надання/відмови у наданні дозволу на відкриття та експлуатацію митних складів, складів тимчасового зберігання, вантажних митних комплексів, вільних митних зон комерційного та сервісного типу, а також призупинення дії, анулювання та переоформлення таких дозволів;
розгляд заяв та видача свідоцтв про допущення до перевезень товарів під митними печатками й пломбами на умовах Конвенції МДП та продовження строку їх дії
Відділ організації митного контролю та оформлення, 
митний пост «Чортків», 
митний пост «Тернопіль-центральний» 
Протягом півріччя

Надано 78 адміністративних послуг: 
    видано свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами – 42;
     продовжено строк дії свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами – 35;
    надано дозвіл на відкриття та експлуатацію митного складу – 1.
Скарги суб’єктів звернень щодо якості надання адміністративних послуг відсутні
7.3
Забезпечення своєчасного розгляду та надання відповідей на запити на публічну інформацію відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»
Спеціаліст з розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації
Протягом півріччя
Надійшло 27 запитів на отримання публічної інформації (20 – від громадської організації, 5 – від фізичних осіб, 2 – від інформаційних агентств). Запитувачі зверталися щодо надання інформації про:
    структуру митниці, біографічні дані керівництва митниці та начальників структурних підрозділів;
    кількість проведених службових розслідувань в рамках дисциплінарних проваджень, кількость виявлених корупційних правопорушень;
    кількість митних оформлень культурних цінностей;
    показники результативності роботи автоматизованої системи аналізу управління ризиками; 
    утилізацію підакцизних товарів;
    конкретну особу.
За результатами розгляду запитів запитувачам надано відповіді протягом п’яти робочих днів з дотриманням вимог законодавства
7.4
Забезпечення кваліфікованого і своєчасного розгляду звернень громадян відповідно до вимог Закону України  «Про звернення громадян»
Спеціаліст з розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації
Протягом півріччя


Надійшло 4 письмових звернення громадян, з них 3 заяви та 1 скарга. 
Громадяни зверталися з питань: 
    надання довідки про доходи;
    надання матеріальної допомоги;
    про порушення митних правил (незаконне переміщення транспортних засобів). 
Відповіді на звернення надано вчасно, у 15-ти денний термін. Питання вирішено позитивно.
Скарга надійшла на незаконні дії працівників митниці. Заявнику дано роз’яснення. 
Повторних, неодноразових, колективних звернень до митниці не надходило 
7.5
Організація та проведення особистого прийому громадян керівництвом та посадовими особами митниці
Спеціаліст з розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації
Протягом півріччя
Керівництвом митниці здійснено 5 особистих прийомів за зверненнями громадян, на яких було надано кваліфіковані роз’яснення в день їх звернення. Основні питання, що розглядалися  на особистому прийомі стосувалися: 
    визначення коду товару згідно УКТЗЕД;
    складеного протоколу про порушення митних правил;
    працевлаштування; 
    експорту текстильного обладнання;
    співпраці з банком. 
Громадяни отримали роз’яснення усно, письмові звернення до розгляду не подавались.
Скарг, повторних, неодноразових та колективних звернень під час особистого прийому керівництвом митниці не надходило
7.6
Забезпечення систематичного та оперативного оприлюднення інформації у формі відкритих даних на Єдиному веб-порталі відкритих даних
Спеціаліст з розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації
Протягом півріччя
Забезпечено оприлюднення інформаційних матеріалів до 7-ми наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних на субсайті територіальних органів ДФС у Тернопільській області та на сайті Єдиного державного веб-порталу відкритих даних
7.7
Інформування суспільства про підсумки роботи митниці шляхом підготовки матеріалів для розміщення на суб-сайті ГУ ДФС у Тернопільській області та публікацій у ЗМІ, а також забезпечення участі у теле- та радіопрограмах, «гарячих лініях», Інтернет-конференціях тощо 
Спеціаліст митної статистики

Протягом півріччя
Підготовлено та направлено для розміщення на субсайті Територіальних органів ДФС у Тернопільській області та у місцевих ЗМІ 66 матеріалів.
Проведено 5 «гарячих ліній», 5 радіопередач, та 2 інтернет-конференції
7.8
Координація роботи структурних підрозділів митниці щодо опрацювання та розгляду інформації, що надходить на сервіс «Пульс» та з державної установи «Урядовий контактний центр»
Спеціаліст з розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації, 
структурні підрозділи митниці
Протягом півріччя
На сервіс «Пульс» надійшло 3 звернення щодо затримки митного оформлення товару. Забезпечено оперативний розгляд звернень. В діях посадових осіб митниці порушень вимог митного законодавства України не виявлено
Розділ 8. Організація інформаційно-аналітичного забезпечення митниці та автоматизації її діяльності
8.1
Збір та узагальнення даних спеціальної митної статистики за окремими формами звітності, аналіз достовірності звітності, з’ясування та вжиття заходів для усунення недостовірності первинних даних  
Спеціаліст митної статистики
Щомісячно
Підготовлено і направлено статистичні зведені інформації та інформаційно-аналітичні матеріали:
    з питань спеціальної митної статистики, згідно з додатками до наказу ДФС України від 18.01.2018 № 25 (6 листів);
    щодо основних показників роботи митниці та основні тенденції експортно-імпортних операцій, митне оформлення яких проведено митницею, для керівництва митниці, а також правоохоронних та інших органів виконавчої влади (27 листів)
8.2
Проведення аналізу повноти передачі електронних копій митних декларацій, оформлених митницею, до центральної бази даних електронних копій митних декларацій та актуалізації її даних
Спеціаліст митної статистики
Щомісячно
Забезпечено проведення звірки інформації в ЄАІС ДФС та локальних базах митниці. 
Для усунення розбіжностей між даними митниці та ЄАІС ДФС, які виникали за митними деклараціями, оформленими у липні та серпні, вжито відповідних заходів 
8.3
Технічне супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій, які використовуються в роботі структурних підрозділів митниці
Сектор інформаційних технологій
Протягом півріччя
Забезпечено функціонування 89 комп’ютерів та 9 серверів; комунікаційного, мережевого  та периферійного обладнання; 5 серверів БД MSSQL та Oracle, а також супроводження 19  програмних продуктів
8.4
Супроводження робіт щодо отримання посадовими особами митниці ключів електронно-цифрового підпису
Сектор інформаційних технологій
Протягом півріччя
Проведено реєстрацію 23 ключів електронно-цифрового підпису, 20 – скасовано 
8.5
Забезпечення супроводження, працездатності та контролю ефективності функціонування технічних систем митного контролю
Відділ організації митного контролю та оформлення,
сектор інформаційних технологій
Протягом півріччя

Системи зчитування номерних знаків транспортних засобів у місцях доставки в справному стані, функціонують цілодобово.
Проведено перевірки стану зберігання  скануючої системи транспортерного типу «рентгеноінтроскопічна установка»                “Поліскан-4”, яка знаходиться на зберіганні у пункті пропуску «Тернопіль - аеропорт» (акти обстеження від 21.09.2018 та від 14.12.2018). Пошкоджень установки не виявлено. 
Надіслано 6 листів до Департаменту матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури ДФС для актуалізації даних щодо доступу до відеокамер, які розміщено на митних постах, митних складах та складах тимчасового зберігання
Розділ 9. Організація фінансової діяльності. Матеріально-технічний розвиток
9.1
Організація планово-фінансової роботи, прогнозного планування видатків, на утримання, матеріально-технічне забезпечення діяльності митниці, розвиток інформаційних технологій, облаштування об’єктів митної інфраструктури, зокрема:
підготовка організаційної структури митниці на 2019 рік;
підготовка змін до організаційної структури та штатного розпису на 2018 рік;
підготовка Балансу виконання кошторису доходів і видатків митниці
Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Протягом півріччя
У встановленому порядку підготовлено та направлено до ДФС на затвердження:
    переліки змін до штатного розпису митниці на 2018 рік (листи від 19.07.2018                        № 3615/8/19-70-05 та від 06.11.2018                            № 5150/8/19-70-05-14)
    переліки змін до організаційної структури митниці на 2018 рік (листи                                           від 05.07.2018 № 3411/8/19-70-05 та                               від 06.11.2018 № 5141/8/19-70-01-33)
    організаційну структуру митниці на 2019 рік (лист від 10.12.2018 № 5680/8/19-70-01-23).
Підготовлено на направлено до Головного управління Державної казначейської служби України у Тернопільській області та ДФС квартальні Баланси із бюджетною та фінансовою звітністю (листи відповідно                         від 10.07.2018 № 3472/9/19-70-05,                             № 3473/8/19-70-05 та від 10.10.2018                   № 4792/9/19-70-05-15, № 4793/8/19-70-05-15)
9.2
Здійснення контролю за проведенням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань з метою недопущення зростання кредиторської і дебіторської заборгованості та погашення простроченої бюджетної заборгованості
Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Протягом півріччя
Забезпечено постійний контроль. Прострочена бюджетна заборгованість відсутня





9.3
Проведення річної інвентаризації матеріальних цінностей та інших статей балансу митниці
Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Грудень
Відповідно до наказу митниці 30.10.2018 № 9-аг проведено річну інвентаризацію матеріальних цінностей та інших статей балансу митниці. За її результатами лишків та нестач не виявлено. Протокол інвентаризаційної комісії від 06.12.2018
9.4
Забезпечення передання конфіскованих товарів і транспортних засобів територіальним органам виконавчої влади для здійснення подальшого розпорядження
Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Протягом півріччя
Тернопільському відділу примусового виконання рішень передано конфіскованих за рішеннями суду товарів на загальну суму          9,8 тис. грн, після проведеної експертизи їх вартість склала 33,3 тис. гривень. 
Реалізовано товарів загальною сумою                23,2 тис. гривень
9.5
Проведення контролю за використанням автотранспорту митниці за цільовим призначенням та витратами паливно-мастильних матеріалів
Відділ матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
Контроль за використанням автотранспорту митниці здійснено шляхом видачі шляхових листів. Списання паливо-енергетичних матеріалів проведено згідно норм, визначених розпорядчими документами митниці  
9.6
 Здійснення контролю за утриманням приміщення, комунікацій, обладнання дахової котельні, електромереж, території митниці згідно норм виробничої санітарії та правил протипожежної безпеки
 Відділ матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
Укладено 3 договори на сервісне обслуговування дахової котельні митниці та    18 цивільно-правових договорів на обслуговування та прибирання службово-виробничих приміщень митниці  
9.7
Підготовка об’єктів митниці до роботи в осінньо-зимовий період 
Відділ матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
У повному обсязі забезпечено підготовку об’єктів митниці до експлуатації у осінньо-зимовий період. Проведено огляд об’єктів митниці на предмет відповідності вимогам пожежної безпеки (акт обстеження                     від 10.12.2018) 
9.8
Проведення обліку та контролю за поміщенням товарів та транспортних засобів, вилучених за протоколами про порушення митних правил, конфіскованих та прийнятих на зберігання на склад  митниці 
Відділ матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
На склад митниці поміщено товарів та транспортних засобів, вилучених за протоколами про порушення митних правил, конфіскованих та прийнятих на зберігання на суму 705,6 тис. гривень. 
Від розпорядження майном, яке перейшло в дохід держави, до бюджету перераховано коштів на суму 15,6 тис. гривень.
Забезпечено постійний контроль за зберіганням та розпорядженням даним майном 
Розділ 10. Організація роботи з персоналом. Запобігання і боротьба з корупцією
10.1
Забезпечення виконання комплексу робіт щодо призначення, переміщення і звільнення працівників номенклатури начальника  митниці  
Сектор по роботі з персоналом
Протягом півріччя
	Оголошено та проведено конкурс на заміщення вакантних посад державної служби в митниці   (протокол від 21 – 22.11.2018 № 9). 
	За результатами конкурсу:

     прийнято на роботу в митницю 3 особи;
     призначено на вищу посаду 1 особу;       
     призначено на постійну посаду 1 особу.
Всього прийнято 3 особи, здійснено 30 внутрішніх переведень, звільнено 6 осіб, припинено державну службу в зв’язку із смертю 1 особі    
10.2
Організація та координація роботи в напрямку підготовки та підвищення кваліфікації працівників митниці   
Сектор по роботі з персоналом
Протягом півріччя
Організовано професійне навчання без відриву від роботи відповідно до наказу митниці від 26.06.2018 № 105 «Про організацію професійного навчання без відриву від роботи посадових осіб Тернопільської  митниці ДФС у II навчальному періоді 2018 року». 
Підвищення кваліфікації пройшло 19 працівників митниці
10.3
Організація практичної підготовки студентів вищих навчальних закладів на базі митниці  
Сектор по роботі з персоналом
Протягом півріччя

Організовано проходження практики на базі  митниці: 
     1-му студенту Університету митної справи та фінансів в період з 18.06.2018 по 24.08.2018;
      7-ми студентам Тернопільського національного економічного університету в період з 27.08.2018 по 18.10.2018  
10.4
Здійснення заходів, пов’язаних із реалізацією Закону України від 16 вересня 2014 року  N 1682-VII «Про очищення влади» 
Сектор по роботі з персоналом
Протягом півріччя

Розпочато проведення перевірки стосовно 3-ох осіб. 
Стосовно однієї особи закінчено розпочату в 2016 році перевірку 
10.5
Вжиття заходів організаційно-управлінського та профілактичного характеру щодо запобігання корупції
Спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
Протягом півріччя
Питання про стан дотримання антикорупційного законодавства, службової дисципліни та забезпечення законності у структурних підрозділах митниці розглянуто на  апаратних нарадах митниці (протоколи від 10.07.2018 № 20-п, від 10.10.2018 № 28-п). Проведено оперативну нараду (загальний профілактичний захід) з посадовими особами митниці (протокол від 12.10.2018 № 29-по). 
Керівниками структурних підрозділів  митниці проведено 56 заходів з профілактики правопорушень, з яких: 11– індивідуального та 45 – загального характеру.  
Для своєчасного та коректного подання              е-декларацій, а також повідомлень про суттєві зміни в майновому стані до відома особового складу митниці доведено відповідні роз’яснення НАЗК (службові записки від 29.08.2018             № 2/19-70-20-25-18 та від 14.09.2018              №5/19-70-25-18,  №  6/19-70-25-18)
Розділ 11. Забезпечення охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
11.1
Проведення перевірок наявності матеріальних носіїв секретної інформації, що знаходяться на зберіганні в митниці


Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Щоквартально
Проведено перевірки. Акти перевірок від 03.07.2018 № 8ДСК та від 31.10.2018 № 13ДСК. 
Стан секретного діловодства і забезпечення режиму секретності відповідає вимогам Порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939
11.2
Підготовка документів у зв’язку з наданням/скасуванням допуску до державної таємниці згідно з номенклатурою посад працівників митниці, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці
Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом півріччя
Документи з метою надання або скасування допуску до державної таємниці працівникам митниці не  готувались
11.3
Проведення перевірок дотримання структурними підрозділами митниці вимог із захисту інформації, правил роботи в локальній обчислювальній мережі  
Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації 
Щоквартально
Проведено перевірки. Про результати  проінформовано керівника митниці доповідними записками від 27.09.2018              № 55/19-70-02-10 та від 28.12.2018                      № 85/19-70-02-10. Порушень не виявлено 
11.4
Організація безперебійного функціонування спеціального антивірусного програмного забезпечення в автоматизованих системах митниці 
Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації,
сектор інформаційних технологій
Протягом півріччя
Відповідно до Порядку оновлення антивірусних програмних засобів, які мають позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері технічного захисту інформації, здійснено авторизований доступ до ресурсів WEB-серверу центру антивірусного захисту інформації та забезпечено періодичне  оновлення антивірусного програмного забезпечення в автоматизованих інформаційно-телекомунікаційних системах митниці. 
Через систему торгів “Prozorro” проведено закупівлю пакетів антивірусного програмного забезпечення на період 2019 року для забезпечення роботи комп’ютерів та серверного обладнання митниці 






