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План роботи Тернопільської митниці ДФС
на перше півріччя 2019 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 доходів митних платежів
Відділ адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання 
Щомісячно
1.2
Забезпечення виконання доведених індикативних показників доходів
Відділ адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання, 
митний пост «Чортків»,
митний пост «Тернопіль-центральний»
Щомісячно

1.3
Здійснення прогнозування очікуваних показників надходжень митних платежів до державного бюджету та надання відповідної інформації до ДФС
Відділ адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання, 
митний пост «Чортків»,
митний пост «Тернопіль-центральний»
Щомісячно

1.4
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

1.5
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
1.6
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
1.7
Проведення аналізу митних оформлень з метою виявлення товарів із зниженням рівня митної вартості та вжиття вичерпних заходів щодо недопущення втрат надходжень митних платежів до державного бюджету
Відділ адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання, 
митний пост «Чортків»,
митний пост «Тернопіль-центральний»
Протягом півріччя
1.8
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
1.9
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
1.10
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
1.11
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
1.12
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
1.13
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
1.14
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
1.15
Здійснення верифікації сертифікатів про походження товарів з України
Відділ адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання
Протягом півріччя
1.16
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
1.17
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
1.18
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
1.19
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
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
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, 
митний пост «Чортків», 
митний пост «Тернопіль-центральний»
Протягом півріччя
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
2.4
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
2.5
Проведення перевірок дотримання власниками складів тимчасового зберігання, складів гуманітарної допомоги законодавства з питань митної справи щодо їх функціонування 
Відділ організації митного контролю, 
митний пост «Чортків», 
митний пост «Тернопіль-центральний»
Щоквартально
2.6
Проведення перевірок дотримання суб’єктами ЗЕД умов поміщення товарів у митний режим митного складу 
Митний пост «Чортків», 
митний пост «Тернопіль-центральний»
Щоквартально
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
2.8
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
2.9
Проведення аналізу допущення митними брокерами та агентами з митного оформлення систематичних помилок у митних деклараціях (більше двох разів протягом місяця) у відповідності до частини першою статті 268 Митного кодексу України та/або порушень вимог законодавства з питань державної митної справи
Відділ організації митного контролю оформлення
Щомісячно
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
2.11
Здійснення контролю за ефективністю застосування технічних засобів митного контролю в підрозділах митного оформлення
Відділ організації митного контролю та оформлення 
Щоквартально
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
Протягом півріччя
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
3.3
Вирішення питання щодо припинення справи про порушення митних правил шляхом укладання мирової угоди
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
3.4
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
3.5
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
3.6
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
3.7
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
3.8
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
3.9
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
3.10
Здійснення вибіркового моніторингу виконання посадовими особами митних постів 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
3.11
Здійснення контролю ефективності виконання митних формальностей за результатами застосування системи управління ризиками під час митного контролю та оформлення товарів та результатів застосування регіональних профілів ризику, включених до автоматизованої системи аналізу та управління ризиками
Сектор з управління ризиками
Протягом півріччя
3.12
Здійснення таргетингу (націлювання) шляхом використання інформаційних систем ДФС, відкритих даних та інших джерел інформації з метою управління митними ризиками
Сектор з управління ризиками
Протягом півріччя
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
4.2
Розробка та формування на підставі пропозицій структурних підрозділів митниці проекту поточного плану роботи митниці на друге півріччя 2019 року, надання у встановленому порядку на затвердження керівнику ДФС та доведення до виконавців  
Сектор організації роботи
Червень

4.3
Опрацювання інформації структурних підрозділів митниці щодо виконання запланованих заходів та підготовка звіту про виконання поточних планів роботи митниці на друге півріччя 2018 року та на 2018 рік, подання їх на підпис начальнику митниці та направлення до ДФС у встановленому порядку
Сектор організації роботи
Січень

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;
визначених 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
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
4.6
Розробка організаційної структури (переліків змін до організаційної структури) митниці та надання її на затвердження Голові у встановленому порядку
Сектор організації роботи
Протягом півріччя
Розділ 5. Забезпечення взаємозв’язків з органами державної влади та місцевого самоврядування, міжнародного співробітництва. 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)
Сектор організації роботи 
Протягом півріччя
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
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
5.4
Проведення спільних з ГУ ДФС у Тернопільській області заходів щодо перевірки суб’єктів господарювання, які здійснюють продаж товарів іноземного виробництва, що ввезені в Україну, з порушенням встановлених законодавством правил
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
5.5
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
5.6
Проведення спільних з працівниками правоохоронних органів Тернопільської 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
5.7
Проведення спільних заходів з Головним управлінням Національної поліції в Тернопільській області, Управлінням Служби безпеки України в Тернопільській області, ГУ ДФС у Тернопільській області із залученням кінологічної команди митниці з метою посилення протидії незаконному переміщенню предметів, заборонених до обігу на митній території України 
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
5.8
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
5.9
Проведення робочої наради з контролюючими органами щодо організації роботи  у напрямі здійснення  фітосанітарного контролю, ветеринарно-санітарного контролю та державного контролю за дотримання законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин за принципом «єдиного вікна»  
Відділ організації митного контролю та оформлення, 
митний пост «Чортків», 
митний пост «Тернопіль-центральний» 
Червень
Розділ 6. Організація правової роботи
6.1
Здійснення представництва та захист інтересів ДФС та митниці  в судах різних інстанцій та інших державних органах, установах, організаціях під час розгляду правових питань, судових справ і спорів
Юридичний сектор
Протягом півріччя
6.2
Наповнення бази програмно-інформаційного комплексу «Судові рішення з питань ЗЕД» передбаченою інформацією про судові справи, в  яких митниця є  стороною у справі або залучена в якості третьої особи
Юридичний сектор
Протягом півріччя
6.3
Проведення аналізу претензійно-позовної роботи та вжиття заходів, направлених на усунення порушень, причин та умов, що їм сприяють 
Юридичний сектор
Щоквартально

6.4
Здійснення перевірки проектів розпорядчих документів, підготовлених структурними підрозділами митниці, на відповідність вимогам чинного законодавства
Юридичний сектор
Протягом півріччя
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, 
відділ адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання,
митний пост «Чортків», 
митний пост «Тернопіль-центральний» 
Щоквартально
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» 

Протягом півріччя
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
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
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
7.6
Забезпечення оперативного розгляду та опрацювання інформації, що надходить на сервіс «Пульс» та з державної установи «Урядовий контактний центр»
Структурні підрозділи митниці 
Протягом півріччя
7.7
Забезпечення систематичного та оперативного оприлюднення інформації у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних
Спеціаліст з розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації
Протягом півріччя
7.8
Організація роз’яснювальної роботи у ЗМІ щодо практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції митниці  
Сектор організації роботи

Протягом півріччя
7.9
Забезпечення співпраці з інститутами громадянського суспільства, сприяння участі громадськості у реалізації державної політики за напрямами діяльності ДФС 
Сектор організації роботи

Протягом півріччя
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  
Сектор митної статистики
Щомісячно
8.2
Проведення аналізу повноти передачі електронних копій митних декларацій, оформлених митницею, до центральної бази даних електронних копій митних декларацій та актуалізації її даних
Сектор митної статистики
Щомісячно
8.3
Технічне супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій, які використовуються в роботі структурних підрозділів митниці
Сектор інформаційних технологій
Протягом півріччя
8.4
Супроводження робіт щодо отримання посадовими особами митниці ключів електронно-цифрового підпису
Сектор інформаційних технологій
Протягом півріччя
8.5
Забезпечення супроводження, працездатності та контролю ефективності функціонування технічних систем митного контролю
Відділ організації митного контролю та оформлення,
сектор інформаційних технологій
Протягом півріччя
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 кошторису доходів та видатків митниці на 2019 рік;
підготовка бюджетного запиту митниці на 2020 рік;
підготовка штатного розпису митниці на 2019 рік;
підготовка змін до штатного розпису митниці на 2019 рік;
підготовка фінансової та бюджетної звітності виконання кошторису доходів і видатків митниці
Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Протягом півріччя
9.2
Здійснення контролю за проведенням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань з метою недопущення виникнення кредиторської і дебіторської заборгованості та погашення простроченої бюджетної заборгованості

Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Протягом півріччя
9.3
Забезпечення передання конфіскованих товарів і транспортних засобів територіальним органам виконавчої влади для здійснення подальшого розпорядження
Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Протягом півріччя
9.4
Ведення складського обліку прийнятого на зберігання, вилученого та конфіскованого за порушення митного законодавства за рішенням суду майна, а також майна, поміщеного у митний режим відмови на користь держави, майна, виявленого в зоні митного контролю, власник якого невідомий, дотримання строків його зберігання та розпорядження ним
Відділ матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
9.5
Забезпечення проведення суцільної інвентаризації товарів та транспортних засобів, прийнятих на зберігання чи обернених на користь держави, в тому числі, товарів що мають статус таких, що зберігаються на складі митниці, в усіх місцях їх зберігання
Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Протягом півріччя
9.6
Проведення контролю за використанням автотранспорту митниці за цільовим призначенням та контроль витрат паливно-мастильних матеріалів

Відділ матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
9.7
Здійснення контролю за дотриманням лімітів на паливно-енергетичні ресурси 

Відділ матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
9.8
Підготовка об’єктів митниці до роботи в весняно-літній та  осінньо-зимовий період
Відділ матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
9.9
Планування та організація проведення державних закупівель 
Відділ матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
Розділ 10. Організація роботи з персоналом. Запобігання та виявлення корупції
10.1
Забезпечення виконання комплексу робіт щодо призначення, переміщення і звільнення працівників номенклатури начальника  митниці  
Сектор по роботі з персоналом
Протягом півріччя
10.2
Організація та координація роботи в напрямку підготовки та підвищення кваліфікації працівників митниці   
Сектор по роботі з персоналом
Протягом півріччя
10.3
Організація практичної підготовки студентів вищих навчальних закладів на базі митниці  
Сектор по роботі з персоналом
Протягом півріччя
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
10.5
Вжиття заходів організаційно-управлінського та профілактичного характеру щодо запобігання корупції. Забезпечення дотримання правил етичної поведінки
Спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
Структурні підрозділи митниці 
Протягом півріччя
10.6
Надання методичної та консультаційної допомоги посадовим особам митниці з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства 
Спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
Протягом півріччя
Розділ 11. Забезпечення охорони державної таємниці, технічного та криптографічного  захисту інформації
11.1
Проведення перевірок наявності секретних документів та інших матеріальних носіїв секретної інформації, які знаходяться на зберіганні в митниці 


Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Щоквартально
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
11.3
Проведення робіт з технічного захисту інформації для власних потреб відповідно до наданого  ДФС Повноваження від 10.10.2018 № П-20/3
Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом півріччя
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




