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Звіт 
про виконання Плану роботи Львівської митниці ДФС 
на друге 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 податків, зборів та митних платежів 
1.1
Здійснення системної роботи з прогнозування очікуваних показників надходжень митних платежів до Державного бюджету України
Управління адміністрування митних платежів,
митні пости
Щомісячно
Відповідно наказу ДФС України від 27.04.2017 № 305  «Про організацію діяльності Державної фіскальної служби України із визначення індикативних показників  та забезпечення надходжень платежів» та наказу Львівської митниці ДФС від 26.05.2017 № 261 «Про організацію діяльності Львівської митниці ДФС із визначення індикативних показників та забезпечення надходжень платежів» щомісячно здійснювали системну роботу із прогнозування очікуваних показників надходжень податків і зборів до державного бюджету з урахуванням тенденцій економічного розвитку регіону.
Інформацію щодо сум прогнозних показників щомісячно, у строки та за формами визначеними цими наказами скеровували до ДФС України, а також до ГУ ДФС у Львівській області. 
На виконання вимог пункту 2 наказу ДФС України від 27.03.2018 № 160 «Про внесення змін до наказу ДФС від 27.04.2017 № 305», з метою забезпечення належної організації роботи Львівської митниці ДФС (далі – митниця) із прогнозування та забезпечення надходжень митних платежів до бюджету, з урахуванням змін податкового та бюджетного законодавства, що набрали чинності у 2018 році, наказом митниці від 25.04.2018 № 225 внесено зміни до наказу від 26.05.2017 № 261, який доведено до підрозділів митного оформлення для використання в роботі
1.2
Забезпечення виконання затверджених індикативних показників доходів до загального фонду Державного бюджету України
Управління адміністрування митних платежів,
підрозділи митного оформлення 
Щомісячно
З метою забезпечення виконання, доведених наказом ДФС від 27.04.2018 № 239 «Про індикативні показники доходів для митниць ДФС на січень-грудень 2018 року» (із змінами внесеними наказом ДФС від 30.05.2018 №330) помісячних очікуваних показників доходів та з метою належної організації роботи структурних  підрозділів для забезпечення виконання митницею показників помісячного розпису надходжень митних платежів до загального та спеціального фондів підготовлено наказ від 31.05.2018 № 274 «Про індикативні показники доходів для Львівської митниці ДФС на січень-грудень 2018», якими встановлено систему контролю за виконанням індикативних показників.
Крім того, митниця щомісячно здійснювала аналіз стану надходжень податків до бюджету. Готувались відповідні матеріали, які надавались керівництву митниці під час підготовки до проведення нарад у ДФС України та ГУ ДФС у Львівській області. Також, готувались матеріали з питань забезпечення надходжень податків до держбюджету для Львівської ОДА та ГУ ДФС у Львівській області
1.3
Аналіз виконання підрозділами Львівської митниці ДФС доведених наказами ДФС у І півріччі 2018 року індикативних показників доходів до Державного бюджету України та підготовка відповідної інформації керівництву Львівської митниці ДФС (далі – митниця)
Управління адміністрування митних платежів
Липень
Підготовлено матеріали щодо результатів роботи структурних підрозділів митниці із виконання бюджетних завдань у 2018 році. 
Аналітичні матеріали (довідка) про стан виконання індикативних показників та за основними напрямами роботи у І кварталі та І півріччі  2018 року для підготовки керівництву митниці матеріалів надані відділу організації роботи (службова записка від 12.07.2018 № 2817/13-70-19/46).
Здійснено щомісячний аналіз стану виконання підрозділами митниці індикативних показників надходжень митних платежів до держбюджету, які доведено наказом ДФС України від 27.04.2018 № 239. Інформацію надано керівництву митниці, в тому числі під час підготовки до апаратних нарад ДФСУ, нарад керівного складу митниці, а також нарад, які проводились у ЛОДА
1.4
Щоденний моніторинг надходжень митних платежів до бюджету та аналіз стану забезпечення індикативних показників доходів. Підготування відповідної інформації керівництву митниці 
Управління адміністрування митних платежів
Протягом півріччя
Щоденно митниця здійснювала моніторинг надходжень митних платежів до бюджету та аналіз стану забезпечення підрозділами митного оформлення цільових та індикативних показників доходів. 
На підставі аналізу стану забезпечення ПМО митниці надходжень митних платежів до бюджету, з метою забезпечення виконання доведених ДФС помісячних індикативних показників доходів загального і спеціального фондів, а також забезпечення рівно напружених цільових показників надходжень митних платежів, підготовлено накази про уточнення (коригування) індикативних показників, зокрема:
від 28.09.2018 № 464 «Про уточнення індикативних показників доходів загального і спеціального фондів державного бюджету України на вересень-грудень 2018 року»,
від 31.10.2018 № 546 «Про уточнення індикативних показників доходів загального і спеціального фондів державного бюджету України на жовтень 2018 року». 
1.5
Здійснення аналізу оформлень «ризикових» суб’єктів ЗЕД та застосування до них заходів пост-аудиту
Управління адміністрування митних платежів
Протягом півріччя
За результатами здійснення аналізу оформлень «ризикових» суб’єктів ЗЕД з метою застосування до них заходів пост-аудиту до Головних управлінь ДФС були направлені листи: від 14.11.2018 №3377/8/13-70-19/36, від 23.11.2018 №3497/8/13-70-19/36, №3503/8/13-70-19/36, від 27.11.2018 №3533/8/13-70-19/36, від 29.11.2018 №3580/8/13-70-19/36, від 03.12.2018 №3632/8/13-70-19/36, від 14.12.2018 №3825/8/13-70-19/36, від 20.11.2018 №2836/7/13-70-19/41, від 24.09.2018 №2483/7/13-70-19/41, №2482/7/13-70-19/41, №2481/7/13-70-19/41.
Крім того, інформація щодо недоліків в роботі підрозділів митного оформлення надана керівництву митниці та скерована до керівників митних постів, в тому числі під час підготовки матеріалів до нарад керівного складу митниці 
1.6
Розгляд за запитами митних постів спірних та складних питань під час визначення митної вартості товарів
Управління адміністрування митних платежів
Протягом півріччя
Протягом другого півріччя управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання розглянуло 2141 запит від митних постів

1.7
Підготування та скерування до митних органів іноземних держав запитів на перевірку автентичності документів, які надавали для підтвердження заявленої митної вартості. Узагальнення та аналіз отриманих відповідей митних органів іноземних держав з метою відповідного реагування та вжиття заходів
Управління адміністрування митних платежів
Протягом півріччя
За друге півріччя 2018 року до Департаменту адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання скеровано проекти запитів до іноземних держав щодо таких суб’єктів ЗЕД з метою перевірки автентичності документів, які надавались для підтвердження заявленої митної вартості:
листи від 05.07.2018 №1847/8/13-70-19/45, №1832/8/13-70-19/45, від 09.07.2018 №1875/8/13-70-19/45, від 17.07.2018 №1948/8/13-70-19/45, від 14.08.2018 №2240/8/13-70-19/45, від 24.09.2018 №2308/8/13-70-19/45, №2669/13-70-19/38, від 19.10.2018 №3005/8/13-70-19/45, від 23.10.2018 №3047/8/13-70-19/45, від 01.11.2018№ 3163/8/13-70-19/45, від 02.11.2018 № 3203/8/13-70-19/45, від 20.11.2018 №3450/8/13-70-19/45, від 15.11.2018 №2808/7/13-70-19/41, від 07.11.2018 №2757/7/13-70-19/41, від 01.10.2018 №2520/7/13-70-19/41.
Також опрацьовано відповіді митних органів іноземних держав
1.8
Навчання особового складу митних постів з питань особливостей аналізу, виявлення та оцінки ризиків під час перевірки правильності визначення митної вартості окремих видів товарів
Управління адміністрування митних платежів
Вересень
 18.09.2018 проведено навчання з питань особливостей аналізу, виявлення та оцінки ризиків під час перевірки правильності визначення митної вартості окремих видів товарів – лекція на тему «Митна вартість товарів, які переміщуються через митний кордон України»
1.9
Аналіз класифікації товарів групи «прикриття» у митних постах. Актуалізація інформації, яка міститься в регіональному профілі ризику «Контроль класифікації товарів (на регіональному рівні)»
Управління адміністрування митних платежів
Липень
Вересень,
Грудень
Упродовж ІІ півріччя здійснено аналіз класифікації товарів групи «прикриття» у митних постах. 
За результатами аналізу класифікаційної роботи митних постів проведено роботу із актуалізації переліку товарів, які містяться у профілі ризику «Контроль класифікації товарів (на регіональному рівні).
Наказами митниці від 23.06.2018 № 296, від 25.09.2018 № 457 та від 28.12.2018 № 693 «Про внесення змін до наказу Львівської митниці ДФС від 21.01.15 № 22» оновлені доповнення до профілю ризику на регіональному рівні
1.10
Забезпечення обміну інформацією з управлінням протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії щодо прийнятих класифікаційних рішень зі зміною коду за УКТ ЗЕД 
Управління адміністрування митних платежів
Щомісячно
Інформацію щодо прийнятих класифікаційних рішень зі зміною коду за УКТ ЗЕД скеровано до управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії службовими записками: №4933/13-70-19/46 від 19.12.18, №4930/13-70-19/46 від 19.12.18, №4868/13-70-19/46 від 14.12.18, №4839/13-70-19/46 від 12.12.18, №4744/13-70-19/46 від 10.12.18, №4742/13-70-19/46 від 10.12.18, №4375/13-70-19/46 від 29.11.18, №4377/13-70-19/46 від 14.11.18, №4354/13-70-19/46 від 13.11.18, №4284/13-70-19/46 від 08.11.18, №4135/13-70-19/46 від 26.10.18, №4114/13-70-19/46 від 25.10.18, №4092/13-70-19/46 від 24.10.18, №3511/13-70-19/46 від 07.09.18, №3460/13-70-19/46 від 04.09.18, №2283/13-70-19/46 від 04.09.18, №3412/13-70-19/46 від 30.08.18, №3033/13-70-19/46 від 30.07.18, №2671/13-70-19/46 від 02.07.18, №2643/13-70-19/46 від 26.06.18, №2510/13-70-19/46 від 19.06.18, №2465/13-70-19/46 від 15.06.18, №2311/13-70-19/46 від 06.06.18
1.11
Проведення перевірки митних оформлень товарів стосовно дотримання антидемпінгового законодавства
Управління адміністрування митних платежів
Вересень,
Грудень
За результатами перевірки митних оформлень товарів стосовно дотримання антидемпінгового законодавства проведено роботу з платниками податків щодо сплати антидемпінгового мита, за результати якої імпортерами подані листи про доплату коштів. На підставі поданих листів митницею проведено донарахування та сплата антидемпінгового мита та належних штрафних санкцій: 
- службова записка на ім’я першого заступника начальника митниці від 12.11.2018 № 4418/13-70-19/46 про сплату антидемпінгового мита ТОВ «Н-ПРОДАКШН» (товар - «цукерки», подано лист про донарахування на сплату антидемпінгового мита та штрафних санкцій від 16.11.2018 б/н (вх. № 28703/10/13-70-19 від 16.11.2018);
- службова записка на ім’я першого заступника начальника митниці від 19.11.2018 №4429/13-70-19/46 про сплату антидемпінгового мита ТОВ «Н-ПРОДАКШН» (товар - «кондитерські вироби» митниці подано лист-заяву про донарахування на сплату антидемпінгового мита та штрафних санкцій від 13.11.2018 (вх. № 28335/10/13-70-19 від 13.11.2018). 
1.12
Моніторинг оформлених електронних копій митних декларацій щодо наявності документів про походження товарів з країн СНД, ЄС та ЄАВТ (код документів 7006, 7012, 7016, 0954) для застосування преференцій
Управління адміністрування митних платежів
Протягом півріччя
За результатами моніторингу оформлених електронних копій митних декларацій інформацію надано доповідною запискою від 29.10.2018 № 4147/13-70-19/46 на ім’я в.о. начальника митниці щодо результатів перевірки правильності застосування тарифних преференцій до товарів, які ввозяться в рамках угод про вільну торгівлю (коди документів 7006, 7012, 7016, 0954). 
З метою недопущення втрат бюджету та забезпечення оперативного моніторингу електронних копій митних декларацій в частині правильності застосування пільг відповідно до угод про вільну торгівлю між Україною та країнами ЄС, ЄАВТ, СНД, Канадою підготовлено розпорядження від 05.11.2018 № 71-р «Про моніторинг митних оформлень»
1.13
Перевірка виконання критеріїв походження товарів, митне оформлення яких здійснюється на умовах угод про вільну торгівлю з країнами СНД
Управління адміністрування митних платежів
Вересень,
Грудень
Упродовж півріччя посадові особи управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання проводили роботу за напрямом перевірки відповідності заявлених у документах про походження (сертифікатах форми СТ-1) товарів, що ввозились на умовах угод про вільну торгівлю з країнами СНД та є характерними для митниці. Узагальнена інформація стосовно відпрацювання критеріїв походження цих товарів скерована до ДФС листами:
- від 26.11.2018 № 4039/8/13-70-19/42 (товари: холодильники, холодильники-морозильники, морозильники «АТЛАНТ», критерій походження «Д 8418»; пральні машини автоматичні «АТЛАНТ», критерій походження «Д 8450»;
- від 11.06.2018 № 1568/8/13-70-19/42 та від 18.10.2018 № 2990/8/13-70-19/42 (товари: «cнеки в асортименті», «cухарики в асортименті», «хлібці в асортименті», «батончики мюслі в асортименті», «батончики глазуровані в асортименті», критерії походження «Д 1905», «Д 1904», «Д 1806»;
- від 03.10.2018 № 2812/8/13-70-19/42 (товар: «установка насосна Н505», критерій походження «Д 8705»;
- від 12.12.2018 № 3784/8/13-70-19/42 (товар: «хамса солена морожена», критерій походження «Д 0305»
1.14
Проведення вибіркової виїзної перевірки у ВМО «Малехів» м/п «Північний» та ВМО «Городок» м/п «Західний» стосовно наявності:
	оригіналів преференційних документів під час митного оформлення та їх зберігання у справах архіву після митного оформлення; 
	документів, які були підставою для видавання сертифікатів походження з України форми EUR.1.

Управління адміністрування митних платежів
Серпень, Листопад

З метою перевірки дотримання процедури заповнення та видачі підрозділами митного оформлення митниці сертифікатів з перевезення (походження) товару EUR.1, які видаються відповідно до положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 року №1678-VII, статті 46 глави 7 розділу ІІ й пункту 14 частини другої статті 544 глави 74 розділу ХХ Митного кодексу України від 13.03.2012 № 4495-VI та Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.11.2017 № 950, проведено вибіркову перевірку наявності у відділах митного оформлення та митних постах документів, які слугували підставою для видачі сертифікатів походження з України форми EUR.1. 
Інформацію про результати перевірки надано керівництву митниці доповідною запискою від 26.12.2018 № 5036/13-70-19/46
Розділ 2. Організація роботи щодо здійснення митного контролю та митного оформлення товарів
2.1
Контроль за дотриманням вимог митного режиму тимчасового ввезення щодо товарів, переміщених через митний кордон України з використанням книжок (карнетів) АТА:
	контроль за дотриманням строків тимчасового ввезення (тимчасового вивезення) товарів;

      -    за потреби виставлення вимог до Торгово-промислової палати України 
Управління організації митного контролю
Протягом півріччя
Упродовж півріччя митниця здійснювала контроль за дотриманням вимог митного режиму тимчасового ввезення щодо товарів, переміщених через митний кордон України з використанням книжок (карнетів) А.Т.А.
Організовано взаємодію з іншими митницями стосовно  перевірки дотримання суб’єктами ЗЕД митного режиму тимчасового ввезення з використанням книжок (карнетів) А.Т.А. За результатами такої роботи митницею за друге півріччя 2018 року виставлено Торгово-промисловій палаті України (гарантійній ланці) 7 вимог на суму 102 623,92 грн
2.2
Координація та контроль використання принципу «Єдиного вікна» під час митного оформлення товарів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності
Управління організації митного контролю
Протягом півріччя
За результатами вжитих митницею заходів у другому півріччі 2018 року забезпечено проведення відповідних видів контролю за принципом «єдиного вікна» при митному оформленні у 98,1 % від оформлених митних декларацій, з них:
- у напрямі вивезення товарів – у 98,9 % від загальної кількості оформлених МД;
- у напрямі ввезення товарів – у 98,1% від загальної кількості оформлених МД
2.3
Участь в організації впровадження та застосування системи управління ризиками під час митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів:
здійснення моніторингу (в межах компетенції) оформлених митних декларацій на предмет повного та якісного виконання посадовими особами підрозділів митного оформлення митних формальностей, сформованих АСАУР 
Управління організації митного контролю
Протягом півріччя
Управлінням організації митного контролю та оформлення в межах компетенції забезпечено здійснення моніторингу оформлених митних декларацій стосовно повного та якісного виконання посадовими особами підрозділів митного оформлення митних формальностей, сформованих АСАУР. Однак основні завдання та функції із вказаного напряму роботи відповідним наказом ДФС передано в сектор з управління ризиками
2.4
Забезпечення контролю за переміщенням товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, внесених до митного реєстру:
	моніторинг митного оформлення товарів на предмет належності їх до об’єктів прав інтелектуальної власності;

інформування митних постів митниці щодо внесення до митного реєстру нових об’єктів прав інтелектуальної власності
Управління організації митного контролю
Протягом півріччя
Протягом другого півріччя 2018 року митницею здійснено призупинення митного оформлення товарів, що містять об’єкти прав інтелектуальної власності у 883-х випадках по 871-й митній декларації.
Найчастіше призупинення митного оформлення здійснювалось по товарах торговельних марок «Sony» - 232 випадки, «Apple» – 81 випадок, «John Deere» – 21 випадок, «MICHAEL KORS» – 80  випадків.
Митне оформлення товарів у 392-х випадках  було завершено у встановленому порядку за письмовою згодою представників правовласника, у 273-х випадках - згідно вимог частин 7, 10 статті 399 Митного кодексу України, в одному випадку митне оформлення не завершено – очікується інформація від представника правовласника, у 217-ти випадках товари повернуто відправникові відповідно до ч.5 ст. 398 МКУ та листа представника правовласника (ремені «GUCCI»; оболонкові контрацептиви «CONTEX»; годинник з маркуванням «Hublot», телефонні апарати «SONY XPERIA Z1, Z3», навушники «Apple», взуття спортивне «NIKE», м'ячі «ADIDAS».
На виконання вимог п. 2.2. наказу Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 647 «Про затвердження Порядку взаємодії підрозділів митниці при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності» інформовано особовий склад митних постів, відділів митного оформлення  щодо внесення до митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності ДФСУ нових найменувань об’єктів права інтелектуальної власності (доповнені реєстраційні номери) – с/з від 12.11.18 №1881/13-70-18/48-ЕП
2.5
Перевірка застосування заходів гарантування доставки товарів під час їх переміщення під митним контролем між органами ДФС у межах митної території України
Управління організації митного контролю
липень
Митницею проведено перевірку застосування заходів гарантування доставки товарів під час їх переміщення під митним контролем між органами ДФС у межах митної території України (доповідна записка від 09.10.2018 №1697/10/13-70-18-02/43).
За звітний період здійснено митне оформлення 63 004 митних декларацій (далі – МД) в митному режимі «експорт», з них застосовано заходи забезпечення сплати митних платежів за 10 227 МД типу ЕК11АА, що складає 16,2% від загальної кількості оформлених МД при експорті.
 За вказаний період здійснено митне оформлення 42 716 попередніх МД, з яких застосовано заходи забезпечення сплати митних платежів:
- у 5 випадках індивідуальну фінансову гарантію (видана банківською установою);
- в 37 996 випадках гарантію у вигляді грошової застави; 
- в 426 випадках гарантування на умовах Конвенції МДП;
- у 2 випадках надання гарантії НФП.
В митному режимі «транзит» здійснено митне оформлення 8373 МД, з яких забезпечення митних платежів застосовано за 2484 МД, що складає 29,7% від загальної кількості оформлених МД при транзиті товарів митною територією України.
Окрім цього, в 10 742 випадках як документ контролю за доставкою товарів замість митної декларації було застосовано книжку МДП.
Під час проведення перевірки виявлено, що:
- 27.05.2018 через митний пост «Рава-Руська» здійснено пропуск на митну територію України товару «ферментований тютюн», що переміщувався транспортним засобом за книжкою МДП АХ81911628; 
- 31.08.2018 через митний пост «Рава-Руська» здійснено пропуск на митну територію України товару «Вантажний автомобіль MAN TGX 18.480»  за книжкою МДП МХ81844426.
Відповідно до статті 215 Податкового кодексу України ці товари належать до підакцизних товарів. 
З огляду на зазначене вище, застосування книжки МДП як документ контролю за переміщенням товарів для їх декларування обрано з порушення статті 94 Кодексу. 
Також, за результатами перевірки виявлено, що під час пропуску на митну територію України 10.09.2018 товару «вино», що переміщувався транспортним засобом за попередньою митною декларацією було застосовано забезпечення сплати митних платежів у вигляді грошової застави. 
Разом з цим, в електронній копії зазначеної МД наявна інформація про оформлення книжки МДП.
Однак, частиною 1 статті 316 Кодексу визначено, що гарантування на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року як захід гарантування доставки поширюється на всі товари крім алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
Таким чином, оформлення товарів за зазначеними вище книжками МДП та МД здійснено з порушенням вимог ст. 94, 316 Кодексу, та пункту 10 розділу ІІ Порядку
2.6
Аналіз дотримання посадовими особами митниці Порядку видавання свідоцтв про допущення до перевезень товарів під митними печатками та пломбами на умовах Конвенції МДП, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.10.2012 №1064
Управління організації митного контролю
серпень
Проведено аналіз дотримання посадовими особами митниці Порядку видачі свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами (далі – Свідоцтво про допущення) (доповідна записка від 12.10.2018 №1711/10/13-70-18-02/43).
За звітний період митницею видано 425 Свідоцтв про допущення та продовжено дію за 217 Свідоцтвами.
За результатами аналізу «Журналу реєстрації свідоцтв про допущення транспортних засобів» ФМ «Перевізники» в ЄАІС ДФС порушень щодо видачі свідоцтв перевізникам, не допущеним до процедури МДП, не виявлено.
Під час перевірки виданих Свідоцтв виявлено окремі помилки:
- у свідоцтві про допущення № 209/2018/77644 на транспортний засіб BC5821XP, власником якого є ТОВ «ТАНК ТРАНС», зазначено код ЄДРПОУ 32115067, фактичний код ЄДРПОУ цього перевізника 39916737;
- у свідоцтвах про допущення з №№: 209/2018/85355, 209/2018/85356 на транспортні засоби з р.н. BC2988XT, ВС2994ХТ, власником яких є ЛФ ТОВ «ІНТЕРТРАНСГРУП», внесено код ЄДРПОУ 37141348, фактично код ЄДРПОУ цього підприємства 33260662
2.7
Перевірка дотримання посадовими особами підрозділів митного оформлення Порядку виконання митних формальностей під час транзитних переміщень, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.10.2012 №1066
Управління організації митного контролю
жовтень
Проведено перевірку дотримання посадовими особами підрозділів митного оформлення митниці Порядку виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.10.2012 № 1066 (далі – Порядок) (доповідна записка від 14.11.2018 №1908/10/13-70-18-02/48). 
За результатами проведеного аналізу встановлено, що в окремих випадках посадові особи митниці не дотримуються вимог Порядку щодо невідкладного внесення до ЄАІС інформації про завершення переміщення товарів.
За період з 01.07.2018 по 30.10.2018 виявлено 837 випадків порушення термінів внесення до ЄАІС інформації про завершення переміщення на чотири і більше доби.
 Окрім цього, за вказаний період виявлено 61 випадок внесення до ЄАІС ДФС помилкової інформації про дату оформлення додаткової МД під час внесення до електронної копії ПД відомостей про «завершення переміщення».
Під час перевірки виявлено, що в ЄАІС ДФС не внесено інформацію про «завершення переміщення» за окремими додатковими МД, товари за якими доставлено до митниці та здійснено їх митне оформлення. Окрім того, в порушення вимог п. 3.13 Порядку, в ЄАІС ДФС несвоєчасно вноситься інформація про прибуття товарів до митниці призначення., та в порушення п. 4.6 Порядку несвоєчасно вноситься інформація про пропуск за межі митної території України товарів, що переміщуються в митному режимі експорту та транзиту.
Зазначені вище недоліки до негативних наслідків не призвели
2.8
Аналіз дотримання посадовими особами підрозділів митного оформлення статті 95 Митного кодексу України щодо встановлення строків транзитних перевезень при переміщенні товарів та транспортних засобів комерційного призначення
Управління організації митного контролю
листопад
 Проведено аналіз дотримання посадовими особами підрозділів митного оформлення статті 95 Митного кодексу України (далі – Кодекс) щодо встановлення  строків транзитних перевезень при переміщенні товарів та транспортних засобів комерційного призначення.
Під час перевірки виявлено окремі випадки порушення статті 95 Кодексу.
З метою безумовного дотримання вимог нормативно-правових актів з питань митної справи керівників митних постів зобов’язано забезпечити належний контроль за внесенням підпорядкованими посадовими особами інформації до ЄАІС ДФС про контрольну дату доставки товарів до митниці призначення відповідно до статті 95 Кодексу (доповідна записка від 11.12.2018 №1967/10/13-70-18-02/48)
2.9
Аналіз контролю за переміщенням товарів, встановлення обставин та причин недоставляння товарів до митниць призначення та вжиття заходів для відшкодування державі завданих збитків за фактами недоставляння товарів до митниць призначення
Управління організації митного контролю
грудень
Проведено аналіз контролю за переміщенням товарів, встановлення обставин та причин недоставляння товарів до митниць призначення та вжиття заходів для відшкодування державі завданих збитків за фактами недоставляння товарів до митниць призначення (доповідна записка від 10.01.2019 №67/10/13-70-18-02/48).
За звітний період виявлено шість випадків недоставляння товарів до митниць призначення загальною митною вартістю 343 911 грн. та чотири випадки часткової втрати товарів, загальна вартість яких складає 204 396 грн.
За двома випадками недоставляння транспортних засобів до митниць призначення, що переміщувались за ПД  № UA205090/18/5875 від 26.01.2018, № UA204010/2018/206495 від 05.05.2018, порушено кримінальні провадження за фактом дорожньо-транспортних пригод, автомобілі затримано поліцією.
За трьома випадками недоставляння товарів, що переміщувались за ПД № UA100000/2018/821618 від 05.04.2018, № UA504000/2018/901267 від 12.06.2018 та МД типу ТР80АА № UA209060/2018/416 від 14.02.2018, порушено кримінальні справи за фактами викрадення частини товарів.
В трьох випадках недоставляння товарів, що переміщувались за ПД № UA209000/2018/923899 від 13.06.2018, МД типу ЕК10АА № UA209140/2018/146900 від 16.07.2018 та ТР81АА № UA209030/2018/1830 від 23.07.2018, посадовими особами митниці складено протоколи про ПМП згідно з частиною 3 статті 470 Митного кодексу України.
За фактом викрадення частини товару, що переміщувався за ПД № UA100000/2018/821618 від 05.04.2018, Івано-Франківською митницею ДФС складено Акт від 11.04.2018 №1. 
За результатами вжитих заходів за виявленими упродовж 2018 року фактами недоставляння товарів до держбюджету перераховано кошти в сумі 16 717,15 грн.
Загалом, з урахуванням вжитих заходів за виявленими випадками недоставляння товарів до митниць призначення за попередні роки, протягом 2018 року митницею до Держбюджету України перераховано митні платежі в сумі 1 364 896,56 грн. 
2.10
Перевірка наявності, умов зберігання та контрольних термінів зберігання вантажів, що надійшли на митну територію України як гуманітарна допомога та розміщені на складах отримувачів гуманітарної допомоги
Митні пости «Броди»,
«Західний»

Протягом півріччя
Протягом півріччя посадові особи митних постів «Броди» та «Західний» перевірили наявність, умови зберігання та дотримання контрольних термінів зберігання на складах отримувачів гуманітарної допомоги вантажів, ввезених в якості гуманітарної допомоги. Звіти за результатами перевірки надіслані до управління організації митного контролю та оформлення (службова записка від 11.09.2018 №258/13-70-66/29)
Розділ 3. Організація роботи щодо боротьби з митними правопорушеннями
3.1
Моніторинг ризикових операцій згідно з ЄАІС та АСМО «Інспектор», заявлених до переміщення, митного оформлення та тих, що є в роботі в режимах імпорт, експорт, транзит, встановлення критеріїв ризику, підготовка пропозицій щодо вжиття додаткових заходів митного контролю з метою запобігання, виявлення та припинення можливих порушень митних правил та поставлення їх на контроль для відпрацювання
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
За ІІ півріччя 2018 року на основі проведеного моніторингу ризикових операцій згідно з ЄАІС Держмитслужби та АСМО «Інспектор», через внесення інформації до модуля «Орієнтування» АСМО «Інспектор» поставлено на контроль  близько 468 суб’єктів ЗЕД. За вказаний період митницею відносно посадових осіб складено 32 протоколи про ПМП на загальну суму  понад 7,93 млн. гривень
3.2
Детальний аналіз документів (щодо відповідності відомостей), котрі подаються стосовно товарів, митне оформлення яких здійснюється вперше
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
За результатами детального аналізу документів, які подавались під час митного оформлення товарів, а також шляхом направлення запитів до компетентних органів іноземних держав з метою підтвердження достовірності поданих до митного контролю документів, в тому числі щодо товарів, митне оформлення яких здійснювалось митницею вперше, заведено 70 справ про порушення митних правил на суму понад 16,6 млн. грн. відносно посадових осіб підприємств – учасників ЗЕД
3.3
Аналіз результатів розгляду органами суду та митницею справ про порушення митних правил з метою уникнення помилок під час запровадження справ про порушення митних правил 
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
Проведено наради та навчання з особовим складом відділу провадження в справах про порушення митних правил управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії щодо практики розгляду справ про порушення митних правил судами та митницею з наголошенням на недоліках, які необхідно усунути
3.4
Подання практичної та методичної допомоги підрозділам митниці з питань документування та провадження у справах про порушення митних правил
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
Проведено заслуховування особового складу прикордонних митних постів щодо стану протидії митним правопорушенням та правильності їх документування у 2018 році.
Здійснено заходи щодо введення в постійну експлуатацію ПІК «Провадження в справах про ПМП» АСМО «Інспектор»
3.5
Посилення контролю за вчасністю виконання постанов у справах про порушення митних правил органами Державної виконавчої служби 
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
В ході проведення навчань без відриву від роботи наголошено на необхідності здійснення контролю за отриманням та направленням до примусового виконання рішень суду. Проведено спільну нараду митниці та органів Державної виконавчої служби ГТУЮ у Львівській області щодо обговорення та вирішення проблемних питань стосовно виконання постанов у справах про порушення митних правил.
Здійснено аналіз неотриманих митницею постанов в справах про порушення митних правил та вжито заходів щодо їх отримання
3.6
Забезпечення контролю за: 
	повнотою і всебічним опрацюванням відповідей митних органів іноземних держав, вжиття невідкладних заходів для встановлення можливих ознак правопорушень та злочинів, документування правопорушень та збір доказів;
	комплексним, якісним та оперативним опрацюванням структурними підрозділами митниці матеріалів, отриманих в рамках взаємної адміністративної допомоги, а також прийняття вчасних та обґрунтованих рішень відповідно до вимог законодавства

Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії,
митні пости
Протягом півріччя
Усі відповіді та звернення митних органів іноземних держав, які отримано упродовж півріччя, опрацьовано у встановлені контрольні терміни.
За звітний період отримано 57 відповідей митних органів іноземних держав на запити про надання адміністративної допомоги. 
За результатами опрацювання отриманих відповідей (з урахуванням відповідей отриманих упродовж 2017 року):
- за 16 матеріалами виявлені порушення митних правил та складено 28 протоколів про ПМП. Загальна вартість безпосередніх предметів ПМП становить – 7 024 781 грн., а загальна сума несплачених митних платежів становить 2 062 209 грн.;
- у 28 випадках порушень митних правил не встановлено;
- п’ять відповідей долучено до матеріалів справ про  ПМП
3.7
Вжиття заходів з виявлення та припинення фактів незаконного ввезення громадянами на митну територію України транспортних засобів у режимах «транзит» та «тимчасове ввезення»
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
За результатами здійснених заходів щодо транспортних засобів особистого користування, які ввезені на митну територію України в митних режимах транзит та тимчасове ввезення, складено один протокол про порушення митних правил за ознаками статті 470 МК України та один протокол про порушення митних правил за ознаками статті 481 МК України
3.8
Вжиття заходів з метою виявлення та припинення незаконного переміщення через митний кордон України в режимі «експорт» лісоматеріалів та виробів із них в частині відповідності переміщуваного товару даним, зазначеним у товаросупровідних документах (сертифікатах про походження товарів)
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
З метою недопущення переміщення через митний кордон України під час здійснення експорту товару «лісоматеріали» вжито заходів щодо посилення контролю  із залученням експертів лісо-товарознавців з метою проведення контрольно-вимірювальних робіт для встановлення відповідності товарів Сертифікатам про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів. Складено 3 протоколи про порушення митних правил за ознаками частини 1 статті 483 МК України на суму 105 032 грн.
3.9
Проведення заходів з метою перевірки поданих до митного контролю та оформлення документів на право власності чи користування (доручень тощо) при ввезенні на митну територію України транспортних засобів громадянами
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії,
митні пости
Протягом півріччя
У другому півріччі 2018 року працівниками управлінням протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії здійснено заходи щодо виявлення фактів порушення митних правил під час переміщення через митний кордон України транспортних засобів, підставою для ввезення яких громадяни подавали документи (доручення, тощо). Так, у звітному періоді, посадовими особами митниці складено 10 протоколів про порушення митних правил, вартість предметів правопорушення становить 1 314 354, 54 грн.
3.10
Вжиття заходів з використанням програмного забезпечення «Національна митна правоохоронна мережа (nCEN)», спрямованих на виявлення кримінально карних діянь у сфері протидії поширенню наркотичних засобів, психотропних речовин та зброї
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
Посадові особи митниці постійно опрацьовували інформацію, внесену до бази «Національної митної правоохоронної мережі «nCEN», з метою виявлення кримінально-карних діянь у сфері протидії незаконному переміщенню наркотичних засобів та психотропних речовин, а також визначено посадову особу відділу боротьби з незаконним переміщенням наркотиків і зброї управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії, яка пройшла підготовку спеціалістів по роботі з системою «nCEN» на базі Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС
3.11
Здійснення в межах спеціальних операцій оперативних заходів із залученням кінологічних команд до огляду всіх видів транспорту, вантажів, які надходять у пункти пропуску в зоні діяльності митниці, а також міжнародних поштових відправлень з країн «групи ризику» та повітряних суден, багажу і ручної поклажі пасажирів, які прямують міжнародними авіарейсами, особливо з країн «групи ризику» – з метою виявлення незаконного переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, зброї, боєприпасів та тютюнових виробів
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії,
митні пости
Протягом півріччя
Упродовж півріччя працівники управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії здійснювали оперативні заходи із залученням кінологічних команд до огляду всіх видів транспорту, вантажів, які надходили у пункти пропуску в зоні діяльності митниці, а також міжнародних поштових відправлень з країн «групи ризику», та повітряних суден, багажу і ручної поклажі пасажирів, які прямували міжнародними авіарейсами, особливо з країн «групи ризику». За результатами роботи виявлено 30 випадків незаконного переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, зброї, боєприпасів та тютюнових виробів, а саме: 6 випадків незаконного переміщення наркотичних засобів та психотропних речовин, 14 випадків незаконного переміщення тютюнових виробів, та 10 випадків незаконного переміщення зброї та боєприпасів
3.12
Вжиття заходів з виявлення можливих каналів контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин та зброї, боєприпасів у пунктах пропуску для автомобільного та повітряного сполучення, а також на митному посту «Львів-поштовий»
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
Протягом другого півріччя 2018 року співробітниками управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії спільно з працівниками у пунктах пропуску для автомобільного, повітряного сполучення, а також на митному посту «Львів-поштовий» виявлено та скеровано до правоохоронних органів 40 повідомлень за ознаками статті 309 КК України та за ознаками статті 305 КК України, що містять ознаки злочинів на цій ділянці роботи
3.13
Наповнення регіональних профілів ризику автоматизованої системи аналізу та управління ризиками за напрямами роботи підрозділу
Сектор з управління ризиками
Протягом півріччя
З метою недопущення порушення вимог митного законодавства під час митого оформлення товарів, щодо яких існують ризики декларування товарів, як товарів «прикриття» (декларування не своїм найменуванням, заявлення неточних чи неправдивих відомостей про характеристики товару, які впливають на його класифікацію, податкове навантаження тощо), підвищення результативності та економічної ефективності застосування системи управління ризиками упродовж другого півріччя 2018 року сектором з управління ризиками митниці було розроблено та запроваджено чотири доповнення до профілю ризику «Заходи оперативного реагування на регіональному рівні»
3.14
Моніторинг виконання посадовими особами митних постів митних формальностей, сформованих за результатами застосування системи управління ризиками, з метою оцінки повноти вжиття заходів, спрямованих на протидію порушенням законодавства з питань державної митної справи
Сектор з управління ризиками
Протягом півріччя
У другому півріччі 2018 року з метою перевірки виконання посадовими особами митних постів митних формальностей, сформованих за результатами застосування системи управління ризиками, оцінки повноти вжиття заходів, спрямованих на протидію порушенням законодавства з питань державної митної справи проведено 7 тематичних перевірок. За їх результатами притягнуто до відповідальності понад 200 посадових осіб митниці
Розділ 4. Координація роботи з питань основної діяльності, здійснення контролю за  виконанням документів
4.1
Забезпечення підготовки матеріалів керівництву митниці до засідань колегії ДФС, сесій обласної ради, апаратних нарад та заслуховувань, які проводяться керівництвом ДФС, Львівською обласною державною адміністрацією. 
Організаційне забезпечення проведення нарад керівного складу митниці. Складання протоколів, доведення до виконавців прийнятих рішень та контроль їх виконання
Відділ організації роботи,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Упродовж півріччя забезпечено підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів стосовно основних показників роботи митниці. Узагальнені інформаційно-аналітичні матеріали надані керівництву митниці для використання під час підсумкових нарад, а також для підготовки до засідань колегії ДФС та колегії Головного управління ДФС у Львівській області. 
Щотижнево забезпечено підготовку та подання начальнику митниці узагальненої довідки про наповнення держбюджету та дотримання законності і правопорядку в зоні діяльності митниці для участі у нарадах з головою Львівської обласної державної адміністрації.
Забезпечено технічне супроводження нарад керівництва митниці. Упродовж півріччя підготовлено та організовано проведення восьми нарад керівного складу митниці та восьми спільних нарад представників митниці та інших контролюючих органів у Львівській обл. Керівникам структурних підрозділів митниці надіслано протоколи нарад та забезпечено контроль за виконанням їх рішень
4.2
Здійснення системного автоматизованого контролю за виконанням завдань, передбачених актами органів державної влади, розпорядчих документів ДФС та митниці, доручень керівництва ДФС та митниці, опрацюванням та наданням відповідей на звернення громадян, запити на інформацію тощо

Відділ організації роботи,
сектор розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації
Протягом півріччя
За друге півріччя 2018 року проконтрольовано виконання 247 контрольних доручень, які перебували на віддаленому дистанційному контролі в Державній фіскальній службі України, виконавцем яких було визначено Львівську митницю ДФС. На виконання всіх доручень ДФС підготовлено відповідні звіти про виконання із приєднанням сканованих копій підтверджувальних документів. Три доручення виконано з порушенням установлених термінів.
Окрім того, поставлено на контроль та проконтрольовано виконання 3256 контрольних доручень керівництва митниці. Всі доручення виконано та знято з контролю.
2 із них виконані з порушенням установлених термінів. До посадових осіб, які допустили такі порушення, керівництвом митниці вжито відповідні заходи реагування – зменшено розмір премії за відповідний період.
За результатами контролю за опрацюванням та наданням відповідей на звернення громадян порушень термінів надання відповідей чи фактів ненадання відповідей не зафіксовано.
Два запити на отримання публічної інформації виконано з недотриманням установлених термінів. Це звернення громадян Михалевича М. та Громяка М., які надійшли 29.11.2018 на електронну адресу митниці  lviv.publicinfo@customs.sfs.gov.ua та відповідно зареєстровані, як запити на публічну інформацію. По своїй суті ці звернення не підпадають під дію ЗУ «Про доступ до публічної інформації» і повинні розглядатись відповідно до ЗУ «Про звернення громадян» у місячний термін. Водночас виконавець вказаних звернень (управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання) зобов’язаний був упродовж п’яти робочих днів (до 06.12.2018) надати запитувачам проміжну відповідь з відповідними роз’ясненнями. Однак проміжна відповідь не була надана, а листами від 07.12.2018 № 735/ЗПІ/13-70-19/43 та № 737/ЗПІ/13-70-19/43 запитувачам надано остаточні відповіді на їхні запити, тим самим порушено терміни надання відповіді на один робочий день.
За рішенням начальника митниці притягнуто до матеріальної відповідальності посадову особу – безпосереднього виконавця контрольних доручень, термін виконання яких порушено
4.3
Моніторинг виконавської дисципліни структурних підрозділів митниці щодо виконання контрольних завдань, визначених ДФС, керівництвом митниці, інформування керівництва митниці про стан виконавської дисципліни для прийняття управлінських рішень
Відділ організації роботи
Щомісячно
Щомісячно забезпечено підготовку та надання керівництву митниці інформації про стан виконавської дисципліни для прийняття управлінських рішень.
Доповідні записки керівництву митниці: від 11.07.2018 № 118/10/13-70-03-01/36, від 10.08.2018 № 130/10/13-70-03-01/36, від 11.09.2018 №151/10/13-70-03-01/36, від 12.10.2018 № 181/10/13-70-03-01/36, від 13.11.2017 № 207/10/13-70-03-01/36, від 12.12.2018 № 229/10/13-70-03-01/36, від 11.01.2019 № 10/13-70-01/36
4.4
Підготовка і надання структурним підрозділам митниці в електронному вигляді випереджувальної інформації про контрольні завдання, терміни виконання яких минають на відповідну дату
Відділ організації роботи
Протягом півріччя
Посадові особи відділу організації роботи щоденно готували та надавали структурним підрозділам митниці в електронному виді випереджувальну інформацію про контрольні завдання, терміни виконання яких минають на відповідну дату
4.5
Оприлюднення затвердженого плану роботи митниці на друге півріччя 2018 року на субсайті ГУ ДФС у Львівській області веб-порталу ДФС
Відділ організації роботи,
сектор розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації
Липень 

З метою оприлюднення затвердженого Плану роботи митниці на друге півріччя 2018 року на субсайті Головного управління ДФС у Львівській області на адресу ГУ ДФС у Львівській області скеровано лист від 06.08.2018 №2126/7/13-70-08/19
4.6
Підготування плану роботи митниці на перше півріччя 2019 року та на 2019 рік, подання на затвердження до ДФС у встановленому порядку


Відділ організації роботи,
структурні підрозділи
Грудень 

Митниця підготувала та надіслала у встановленому порядку на затвердження до ДФС плани роботи Львівської митниці ДФС на 2019 рік та на перше півріччя 2019 року (лист від 04.12.2018 № 3673/8/13-70-03-01/38)
4.7
Формування звіту про виконання плану роботи митниці на перше півріччя 2018 року, подання його до ДФС у встановленому порядку.
Оприлюднення звіту на субсайті ГУ ДФС у Львівській області веб-порталу ДФС та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних
Відділ організації роботи,
сектор розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації
Липень
Звіт про виконання плану роботи митниці на перше півріччя 2018 року надіслано до ДФС у встановленому порядку листом від 31.07.2018 № 2054/8/13-70-03-01/29.
З метою оприлюднення на субсайті звіту про виконання Плану роботи митниці на перше півріччя 2018 року на адресу ГУ ДФС у Львівській області скеровано лист від 06.08.2018 № 2126/7/13-70-08/19
4.8
Контроль за дотриманням підрозділами митного оформлення митниці вимог Митного кодексу України та інших нормативно-правових актів з питань митної справи: моніторинг дотримання посадовими особами підрозділів митного оформлення часових нормативів митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення

Управління організації митного контролю
Протягом півріччя
Контроль за виконанням підрозділами митниці митних формальностей щодо товарів, що переміщуються через митний кордон України підприємствами та декларуються за МД, у тому числі електронними, або документами, що використовуються замість МД, здійснювали у переважній більшості випадків з використанням інформації з АСМО «Інспектор», ЄАІС ДФС, через проведення перевірочних заходів, службового листування з підрозділами митного оформлення, обговорення питань митного контролю та митного оформлення в рамках нарад, семінарів тощо.
За результатами постійного моніторингу інформації особливу увагу підрозділів митного оформлення звернуто на дотримання часових нормативів митного оформлення МД та недопущення безпідставних затримок в оформленні.
За звітний період середній час оформлення експортної МД склав 1 год. 04 хв., імпортної – 3 год. 13 хв.
Такий тривалий час митного оформлення товарів за МД у митному режимі імпорту обумовлений, в першу чергу, заходами з посилення контролю при митному оформленні у вільний обіг транспортних засобів, які проводилися у відділі митного оформлення «Скнилів» митного поста «Західний», а також у зв’язку з митним оформленням ТЗ (у т.ч., так званих «євроблях») громадян у грудні 2018 року. Середній час митного оформлення вказаної категорії товарів склав 7 год. 40 хв. При цьому відсоток митних декларацій у митному режимі імпорту, оформлених у зазначеному підрозділі протягом звітного періоду, становить 19% від загальної кількості МД у цьому митному режимі, оформлених митницею загалом.
Без врахування ВМО «Скнилів» митного поста «Західний» середній час оформлення імпортної МД складає 2 год. 10 хв.
4.9
Організація взаємодії структурних підрозділів митниці з питань організації митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, а також питань, що стосуються видів діяльності, контроль за провадженням яких покладено на митні органи, а саме: митно-брокерської діяльності; відкриття та експлуатації магазинів безмитної торгівлі, митних складів, складів тимчасового зберігання, зокрема через відповідні перевірки функціонування вказаних об’єктів згідно із затвердженими наказами митниці планами проведення таких перевірок
Управління організації митного контролю
Протягом півріччя
Перевірки магазинів безмитної торгівлі у ІІ півріччі 2018 року в зоні діяльності митниці проведено на виконання вимог наказу від 22.01.2018 № 34 «Про проведення перевірки магазинів безмитної торгівлі» з залученням працівників управління організації митного контролю та оформлення, управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури, управління фінансів, бухгалтерського обліку та звітності і підрозділів митного оформлення. За результатами перевірок складено відповідні Акти про проведення огляду МБТ, згідно з якими за відомостями товарних залишків та товарно-касових звітів, фактів надлишку чи нестач товарів не зафіксовано.
Порушень вимог Кодексу, вищезазначених Правил, а також інших вимог митного законодавства щодо діяльності та облаштування магазинів безмитної торгівлі, які функціонують в зоні діяльності митниці, та які належать утримувачам ПП «ПАВО ГРУП» (Акт від 05.12.2018 № 271 про проведення огляду приміщень МБТ ПП «ПАВО ГРУП» та акт інвентаризації товарних залишків) та ТзОВ «Флемінго Дюті Фрі Україна» (Акт від 11.10.2018 № 268 про проведення огляду приміщень МБТ ТзОВ «Флемінго Дюті Фрі Україна» та акт інвентаризації товарних залишків) у пункті пропуску для повітряного сполучення «Львів», не виявлено. Невідповідностей у відомостях, що вказані у звітах утримувачів МБТ з даними, наявними в митниці, у звітному періоді не виявлено.
Відповідно до наказу митниці від 16.01.2018 № 17 «Про проведення оглядів СТЗ (СГД) та МС у 2018 році» здійснено перевірки складів тимчасового зберігання та митних складів, у тому числі, складів гуманітарної допомоги та митних складів.
Результати комісійних оглядів СТЗ та МС зафіксовані у Актах про проведення огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів, магазинів безмитної торгівлі, форма якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 28.05.2012 №615.
На виконання листа Державної фіскальної служби України від 19.12.2016 № 40168/7/99-99-18-01-01-17 «Про надання інформації», митниця щомісячно, до 5 числа місяця наступного за звітним, надсилала інформацію про допущення митними брокерами та агентами з митного оформлення систематичних помилок у митних деклараціях (більше двох разів протягом місяця), визначених статтею 268 Митного кодексу України, для розгляду та прийняття рішення спільною робочою групою Державної фіскальної служби України, Адміністрації Державної прикордонної служби України щодо зупинення дії або анулювання дозволу на провадження митно-брокерської діяльності відповідно до статті 412 Кодексу
Розділ 5. Забезпечення взаємозв’язків з органами державної влади та місцевого самоврядування, міжнародного співробітництва. Організація міжвідомчої взаємодії із суб’єктами інформаційних відносин
5.1
Планування та проведення спільних з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та територіальними органами ДФС перевірок функціонування магазинів безмитної торгівлі, митних складів, складів тимчасового зберігання
Управління організації митного контролю
Протягом півріччя
На виконання вимог, викладених у підпункті 3.5 пункту 3 пропозицій доповідної записки Департаменту організації митного контролю та оформлення на ім’я в.о. Голови Служби від 16.11.2017 № 2679/99-99-18-02-01-18 «Щодо посилення контролю за діяльністю магазинів безмитної торгівлі», митницею у другому півріччі 2018 року проведені огляди та інвентаризаційні заходи в МБТ, які функціонують у міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення «Львів» – порушень не встановлено. Інформацію за встановленою формою, зведені відомості щодо аналізу діяльності МБТ та скановані копії актів інвентаризації і огляду територій (приміщень) МБТ скеровано у визначені терміни до Департаменту організації митного контролю та оформлення. 
 За результатами зазначених заходів систематичних та суттєвих порушень діючого митного та податкового законодавства, а також зловживань з боку власників МБТ встановлено не було. На протязі вказаного періоду, а також в межах співпраці та спільного контролю за діяльністю МБТ, проводився обмін інформацією з ГУ ДФС у Львівській області, УСБУ у Львівській області, Львівським управлінням Офісу великих платників податків ДФС. Зауважень та пропозицій до механізму реалізації здійснення спільного контролю за діяльністю МБТ висловлено не було
5.2
Участь у зустрічах з представниками митних органів іноземних держав з питань організації митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів
Управління організації митного контролю
Протягом півріччя
11.10.2018 у пункті пропуску «Краковець» проведено чотирьохсторонню робочу зустріч на рівні прикордонних уповноважених України та Республіки Польщі на відповідній ділянці українсько-польського державного кордону за участю керівництва митниці та Палати Адміністрації доходів в Жешуві (Республіка Польща), на якій розглядались питання забезпечення ритмічності функціонування автомобільних пунктів пропуску.
13.12.2018 у пункті пропуску «Корчова» (Республіка Польща) посадові особи митниці взяли участь у робочій зустрічі представників ДФС України та Національної фіскальної адміністрації Республіки Польщі з питань функціонування Меморандуму про запровадження Системи попереднього повідомлення про виникнення надзвичайних ситуацій на українсько-польському кордоні
5.3
Організація та участь у робочих зустрічах, нарадах з представниками митних органів та органів охорони державного кордону Республіки Польщі з питань міжнародного та двостороннього прикордонного співробітництва та взаємодії
Управління організації митного контролю
Протягом півріччя
23.10.2018 у пункті пропуску «Дорохуськ» (Республіка Польща) взято участь у засіданні Комісії з питань пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури українсько-польської Міжурядової координаційної ради з питань міжрегіонального співробітництва.
09.11.2018 у пункті пропуску «Корчова» (Республіка Польща) взято участь у зустрічі керівництва ДФС України та Національної фіскальної адміністрації Республіки Польщі.
19.11.2018 у пункті пропуску «Грушів–Будомєж» (Республіка Польща) взято участь у зустрічі представників ДФС та Фінансового директорату Словацької Республіки, під час якої словацьку сторону ознайомлено з досвідом співпраці контролюючих служб та розвитком інфраструктури у цьому пункті пропуску
5.4
Інформування органів державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органів з питань організації митного контролю у Львівській митниці ДФС (за наявності звернень та/або попередньо узгоджених термінів та періодичності такого інформування)
Управління організації митного контролю
Протягом півріччя
Інформування органів державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органів з питань організації митного контролю у Львівській митниці ДФС здійснювалось за наявності звернень та/або попередньо узгоджених термінів та періодичності такого інформування. 
Зокрема, УСБУ у Львівській області надані відповідні копії дозволів на здійснення міжнародних перевезень товарів, які переміщувались через пункти пропуску митниці
5.5
Обмін інформацією з Головними управліннями ДФС за місцем реєстрації суб’єктів ЗЕД щодо прийняття класифікаційних рішень, в яких відбулась зміна коду товару згідно з УКТЗЕД із збільшенням митних платежів
Управління адміністрування митних платежів
Щомісячно
Забезпечено інформування ГУ ДФС за місцем акредитації суб’єктів ЗЕД щодо прийняття класифікаційних рішень, в яких відбулась зміна коду товару згідно з УКТЗЕД із збільшенням митних платежів (листи від 11.09.2018 № 2398/7/13-70-19/41, від 11.09.2018 № 2399/7/13-70-19/41, від 20.09.2018 № 2459/7/13-70-19/41, від 20.08.2018 № 2249/7/13-70-19/41, від 31.07.2018 №2093/7/13-70-19/41, від 20.11.2018 № 2833/7/13-70-19/41, від 20.11.2018 № 2834/7/13-70-19/41, від 26.12.2018 № 3093/7/13-70-19/41, від 30.10.2018 № 2705/7/13-70-19/41)
5.6
Забезпечення взаємодії з підрозділами головних управлінь ДФС щодо опрацювання матеріалів, отриманих від компетентних органів іноземних держав, в яких виявлено ознаки правопорушень та злочинів
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії,
митні пости
Протягом півріччя
На адреси головних управлінь ДФС митниця направила дев’ять матеріалів для проведення заходів у порядку, визначеному статтями 345-354 Митного кодексу України, з них один матеріал для долучення до кримінального провадження за № 42017140000000023 від 20.01.2017. 
За результатами проведеної Головним управлінням ДФС у Львівській області документальної перевірки сплачено грошові зобов’язання на загальну суму 142 693,58 грн.
5.7
Забезпечення ефективного та вчасного використання системи раннього попередження виникнення надзвичайних ситуацій у пунктах пропуску для автомобільного сполучення
Митні пости: «Краковець», 
«Мостиська», «Рава-Руська», «Смільниця», 
«Грушів», «Угринів»
Протягом півріччя
Посадовими особами прикордонних митних постів забезпечено здійснення пропускних операцій в межах пропускної спроможності автомобільних пунктів пропуску та оптимальної кількості транспортних засобів, що приймаються прикордонними службами суміжних країн, при якій налагоджується ритмічність руху, визначена Системою раннього попередження про виникнення надзвичайних ситуацій на українсько-польському кордоні. У випадках виникнення надзвичайних ситуацій проведені спільні 4-сторонні зустрічі представників відповідних структурних підрозділів митних та прикордонних служб України та Республіки Польщі (на рівні старших змін митних та прикордонних служб України та Республіки Польщі), про що в кожному конкретному випадку інформовано (як у телефонному, так і у письмовому режимі) керівництво митниці
5.8
Проведення робочих зустрічей з керівництвом місць міжнародного поштового обміну і центральної сортувальної станції стосовно забезпечення належних умов праці посадових осіб митного поста «Львів-поштовий», забезпечення засобами технічного контролю та обладнанням для прискорення та удосконалення процедур митного контролю та митного оформлення міжнародних поштових та експрес-відправлень
Митний пост «Львів-поштовий»
Протягом півріччя
Упродовж півріччя керівництво митного поста «Львів-поштовий» щомісяця проводило робочі зустрічі з керівництвом поштових операторів, які функціонують в зоні діяльності митниці, з метою вжиття заходів направлених на прискорення обробки міжнародних поштових та експрес-відправлень, забезпечення належних умов праці посадових осіб підрозділу та режиму в зонах митного контролю
5.9
Моніторинг інформації щодо надходження на адреси громадян у міжнародних поштових та експрес-відправленнях товарів, які не є об’єктами оподаткування митними платежами, але свідчать про можливе комерційне призначення та/або подрібнення партій товарів.
Інформування за результатами аналізу відповідних органів ДФС за місцем проживання одержувачів міжнародних поштових та експрес-відправлень
Митний пост «Львів-поштовий»
Протягом півріччя
За результатом постійного аналізу інформації щодо надходжень міжнародних поштових та експрес відправлень, їх вкладень на адреси одержувачів, які не є об’єктом оподаткування митними платежами, але свідчать про можливе комерційне призначення товарів та/або подрібнення партій товарів, посадові особи митного поста «Львів-поштовий» інформували відповідні органи ДФС за місцем проживання одержувача міжнародного поштового та експрес відправлення щодо встановлення та недопущення можливих правопорушень

5.10
Скерування інформації до підрозділу податкового та митного аудиту Головного управління ДФС у Львівській області у разі виявлення фактів порушень платником податків законодавства з питань державної митної справи для вжиття заходів відповідно до підпункту 2.1.4 наказу ДФС від 12.10.2016 № 856 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної фіскальної служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи»
Управління адміністрування митних платежів
Протягом півріччя
За фактами виявлення порушень платником податків законодавства з питань державної митної справи для вжиття відповідних заходів реагування митниця скерувала на адресу ГУ ДФС у Львівській області листи від 10.07.2018 №1900/7/13-70-19/46, від 13.11.2018 №2800/7/13-70-19/41, від 28.08.2018 №2296/7/13-70-19/46
Розділ 6. Організація правової роботи
6.1
Ведення претензійної та позовної роботи 
Юридичний відділ
Протягом півріччя
Протягом другого півріччя 2018 року митниця претензій не готувала. Підготовлено дві позовні заяви від 30.10.2018 № 770/13-70-10/14 та від 27.12.2018 № 899/13-70-10/14
6.2
Забезпечення представництва у встановленому законодавством порядку інтересів митниці у судах різних інстанцій, підготовці апеляційних та касаційних скарг на рішення судів, винесені не на користь митниці
Юридичний відділ
Протягом півріччя
Працівники юридичного відділу забезпечили представництво інтересів митниці у 152 судових засіданнях, підготовлено 19 апеляційних та 15 касаційних скарг на рішення судів, винесених не на користь митниці
6.3
Розгляд та надання правової оцінки щодо відповідності чинному законодавству та нормативно-правовим актам, вимогам Регламенту митниці та іншим розпорядчим документам ДФС проектів розпорядчих документів, підготовлених структурними підрозділами митниці
Юридичний відділ
Протягом півріччя
Керівництвом юридичного відділу опрацьовано та погоджено 390 проектів наказів з основних, 2279 з кадрових питань та 42 розпорядження
6.4
Аналіз підстав винесення судових рішень не на користь митниці у справах про оскарження рішень щодо визначення коду товару та підготовка пропозицій стосовно їх усунення
Юридичний відділ
Вересень, грудень 
Митницею проведено аналіз підстав винесення судових рішень не на користь митниці у справах про оскарження рішень щодо визначення коду товару та підготовлено доповідні записки від 28.09.2018 № 711/13-70-10/23 та від 21.12.2018 року № 885/13-70-10/23
6.5
Надання роз’яснень та тлумачень чинного митного законодавства, необхідних для правильного застосування, неухильного додержання та запобігання невиконанню їх вимог
Юридичний відділ
Протягом півріччя
Юридичний відділ підготував та надав 45 роз’яснень структурним підрозділам митниці з питань застосування законодавства
Розділ 7. Організація роботи з суб'єктами ЗЕД, громадянами  та засобами масової інформації
7.1
Аналіз ефективності роботи Локального моніторингового центру митниці
Сектор розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації
Щомісячно
У ІІ півріччі 2018 року на «гарячу лінію» митниці надійшло 247 звернень. 
118 заяв (клопотань) стосувались надання роз’яснень (консультацій) законодавства України з питань державної митної справи щодо порядку переміщення через митний кордон України товарів, транспортних засобів комерційного призначення, валютних цінностей, правил здійснення митних формальностей тощо. Інші звернення стосувались черг у пунктах пропуску – 53 звернення, затримок в митному оформленні – 28 звернень, щодо порядку роботи Львівської митниці ДФС та її структурних підрозділів – 23 звернення, щодо відмови у митному оформленні чи пропуску через митний кордон України товарів, транспортних засобів комерційного призначення – 15 звернень, щодо порушення митних правил – 10 звернень.
В усіх випадках було надано вичерпні роз’яснення – консультації відповідно до Митного кодексу України. Звернення щодо черг в пунктах пропуску, відмови у пропуску чи митному оформленні доводились до керівників відповідних структурних підрозділів для вжиття відповідних заходів реагування. В усіх випадках громадянам надано вичерпні відповіді з приводу порушених ними питань, а також щодо вжитих митницею заходів за результатами опрацювання їх звернень.
Керівнику митниці щомісяця надані Аналітичні довідки про результати роботи Локального моніторингового центру, зокрема від 10.07.2018 № 270/13-70-08/23, від 02.08.2018 №314/13-70-08/23 та від 04.09.2018 №369/13-70-08/23.
Окрім того інформацію про результати роботи Локального моніторингового центру митниці оприлюднено на субсайті ГУ ДФС у Львівській області. Так, з метою розміщення зазначеної інформації на субсайті ГУ ДФС у Львівській області митницею на адресу ГУ ДФС у Львівській області скеровані листи від 06.07.2018 №1874/7/13-70-08/19, від 08.08.2018 №2160/7/13-70-08/19, від 10.09.2018 №2374/7/13-70-08/19, від 08.10.2018 №2571/7/13-70-08/19, від 06.11.2018 №2747/7/13-70-08/19 та від 07.12.2018 №2931/7/13-70-08/19
7.2
Організація особистого прийому громадян керівництвом митниці та структурних підрозділів
Сектор розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації
Протягом півріччя
У ІІ півріччі 2018 року керівництвом митниці та керівниками структурних підрозділів проведено 38 особистих прийомів громадян, на яких були присутні 94 особи. Під час проведення особистих прийомів громадянами було подано 38 заяв (клопотань). Скарги та пропозиції (зауваження), під час особистих прийомів не подавались. 
Звернення громадян на особистому прийомі стосувалось питань щодо порядку тимчасового ввезення транспортних засобів, розгляду справ про порушення митних правил, працевлаштування в митниці, проходження практики в митниці, роз’яснень окремих норм законодавства України з питань державної митної справи, кадрових питань тощо.
В усіх випадках звернень на особистому прийомі громадянам в усній формі, а за необхідності – письмово, надані вичерпні роз’яснення з приводу порушених питань.
Інформація про проведення особистих прийомів громадян оприлюднювалась щомісяця на субсайті ГУ ДФС у Львівській області. Так, з метою розміщення на субсайті інформації про проведення  особистого прийому громадян керівництвом митниці на адресу ГУ ДФС у Львівській області скеровані листи: від 06.07.2018 №1872/7/13-70-08/19, від 08.08.2018 №2160/7/13-70-08/19, від 10.09.2018 №2374/7/13-70-08/19, від 05.10.2018 №2551/7/13-70-08/19, від 05.11.2018 №2735/7/13-70-08/19 та від 05.12.2018 №2908/7/13-70-08/19.
Крім цього, на виконання вимог статті 10-1 Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 №835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» інформація про проведення особистих прийомів громадян керівництвом митниці оприлюднена у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (data.gov.ua)
7.3
Забезпечення кваліфікованого і вчасного розгляду звернень громадян. Повне, об’єктивне та всебічне опрацювання інформації щодо діяльності митниці, яка надходить на інформаційний сервіс «Пульс», в державну установу «Урядовий контактний центр», на «Гарячу лінію області» та «Гарячу лінію» митниці
Сектор розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації, 
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Упродовж півріччя у митницю надійшло 459 письмових звернень громадян, з них 438 заяв (клопотань) та 21 скарга.
Основні питання, що порушували громадяни, стосувались порядку тимчасового ввезення та транзиту транспортних засобів, митного оформлення товарів, визначення митної вартості, нарахування митних платежів, розгляду справ про порушення митних правил, працевлаштування в митниці, надання благодійної допомоги, проведення особистих прийомів, роз’яснень окремих норм законодавства України з питань державної митної справи тощо. 
За результатами розгляду 442 звернень надано відповіді заявникам у визначені законодавством терміни. Станом на 01.01.2019 на розгляді в митниці перебували 17 звернень.
У ІІ півріччі 2018 року на адресу митниці надійшла 21 скарга. За результатами розгляду 13 скарг проведено відповідні перевірочні заходи. П’ять скарг були повернуті авторам відповідно до статті 5 Закону України «Про звернення громадян». Станом на 01.01.2019 на розгляді в митниці перебували 3 скарги.
Порушень термінів надання відповідей на звернення громадян чи фактів ненадання відповідей не зафіксовано.
Інформація про розгляд звернень громадян  оприлюднювалась щомісяця на субсайті ГУ ДФС у Львівській області. Так, з метою розміщення на субсайті ГУ ДФС у Львівській області інформації про розгляд звернень громадян на адресу ГУ ДФС у Львівській області скеровані листи: від 06.07.2018 №1872/7/13-70-08/19, від 08.08.2018 №2160/7/13-70-08/19, від 10.09.2018 №2374/7/13-70-08/19, від 05.10.2018 №2551/7/13-70-08/19, від 05.11.2018 №2735/7/13-70-08/19 та від 05.12.2018 №2908/7/13-70-08/19.
На виконання вимог статті 10-1 Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 №835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» інформація щодо надходження до Львівської митниці ДФС звернень громадян та результати їх розгляду оприлюднена у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (data.gov.ua).
Звіти про результати розгляду звернень громадян скеровані до ГУ ДФС у Львівській області листами митниці від 24.09.2018 № 2484/7/13-70-08/19 та від 27.12.2018  №3082/7/13-70-08/19. 
У липні-грудні 2018 року на сервіс «Пульс» Державної фіскальної служби України надійшло 143 звернення щодо діяльності митниці, 76 звернень у державну установу «Урядовий контактний центр», 4 звернення на «Гарячу лінію області», 247 звернень на «гарячу лінію» митниці
7.4
Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є митниця.
Координація роботи структурних підрозділів митниці щодо надання у встановленому законодавством порядку публічної інформації. Систематичне та оперативне оприлюднення інформації 
Сектор розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Упродовж липня-грудня 2018 року в митницю надійшло 622 запити на публічну інформацію. 
Переважно запитувачів цікавила інформація щодо здійснення митних формальностей відносно товарів, сплати митних платежів, звіряння залишків сум коштів передоплати на відповідному рахунку митного органу, статистичних показників діяльності митниці та окремих структурних підрозділів, надання відповідних копій документів, а також з кадрових питань, зокрема щодо особистих даних окремих працівників особового складу митниці.
Інформація про надходження в митницю запитів на публічну інформацію щомісяця оприлюднювалась на субсайті ГУ ДФС у Львівській області. Так, з метою розміщення на субсайті ГУ ДФС у Львівській області інформації про надходження запитів на публічну інформацію на адресу ГУ ДФС у Львівській області скеровані листи: від 06.07.2018 №1872/7/13-70-08/19, від 08.08.2018 №2160/7/13-70-08/19, від 10.09.2018 №2374/7/13-70-08/19, від 05.10.2018 №2551/7/13-70-08/19, від 05.11.2018 №2735/7/13-70-08/19 та від 05.12.2018 №2908/7/13-70-08/19.
Крім цього, на виконання вимог статті 10-1 Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 №835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» інформація щодо надходження в митницю запитів на публічну інформацію оприлюднена у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (data.gov.ua)
7.5
Здійснення аналізу ефективності роботи митниці у напрямі розгляду звернень громадян, що надходять на інформаційний сервіс «Пульс» (митний напрямок)
Сектор розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації
Щомісячно
У липні-грудні 2018 року на сервіс «Пульс» Державної фіскальної служби України надійшло 143 звернення щодо діяльності митниці. 
59 із них стосувались черг у пунктах пропуску. В ході перевірки звернень за напрямком черг у пунктах пропуску з’ясовано, що у більшості випадків інформація частково підтверджувалась, проте порушень в діях посадових осіб митниці встановлено не було, оскільки митний контроль та митне оформлення транспортних засобів здійснювались у межах пропускної спроможності пунктів пропуску та з урахуванням оптимальної кількості транспортних засобів, що приймаються прикордонними службами суміжних країн.
69 звернень на сервіс «Пульс» стосувались затримки митного оформлення. В ході перевірки звернень щодо затримок у митному оформленні, з’ясовано що основними причинами затримок були затримки товарів і транспортних засобів громадян та суб’єктів ЗЕД в пунктах пропуску, спричинені необхідністю вжиття додаткових заходів контролю.
3 звернення на сервіс «Пульс» надійшло з приводу корупційних дій працівників митниці. У зазначених  випадках розгляд звернень здійснювався УВБ ТО ДФС у Львівській області ГУ ДФС у Львівській області та ГУВБ ДФС, за результатами розгляду яких порушень в діях посадових осіб митниці встановлено не було. 
Інші звернення, які упродовж півріччя надійшли на сервіс «Пульс», стосувались контрабанди, порушень митних правил – 6 звернень, роботи органів ДФС – 5 звернень.
Інформація про ефективність роботи митниці у напрямі розгляду звернень громадян, що надійшли на сервіс «Пульс» (митний напрямок), надана керівництву митниці, зокрема доповідними записками від 10.07.2018 № 269/13-70-08/23, від 02.08.2018 № 312/13-70-08/23, від 04.09.2018 № 368/13-70-08/23, від 04.10.2018 № 408/13-70-08/23, від 05.11.2018 № 440/13-70-08/23 та від 03.12.2018 № 471/13-70-08/23.
Окрім того, вказана інформація щомісяця оприлюднювалась на субсайті ГУ ДФС у Львівській області. Так, з метою розміщення зазначеної інформації на субсайті ГУ ДФС у Львівській області митницею на адресу ГУ ДФС у Львівській області скеровані листи: від 06.07.2018 №1874/7/13-70-08/19, від 08.08.2018 №2160/7/13-70-08/19, від 10.09.2018 №2374/7/13-70-08/19, від 08.10.2018 №2571/7/13-70-08/19, від 06.11.2018 №2747/7/13-70-08/19 та від 07.12.2018 №2931/7/13-70-08/19
7.6
Проведення робочих зустрічей (нарад) із підприємствами Львівської області (місцем реєстрації яких є Львівська область) з метою обговорення прогнозу їх діяльності, створення сприятливих умов для ведення бізнесу та визначення перспектив щодо забезпечення наповнення Державного бюджету у 2018 році
Митні пости
«Західний», «Північний», «Стрий», «Броди», «Дрогобич»
Протягом півріччя
Керівниками митних постів проведено низку робочих зустрічей із підприємствами Львівської області (місцем реєстрації яких є Львівська область), на яких обговорено питання щодо:
- затвердження плану прогнозних надходжень платежів до Держаного бюджету України (із розбивкою);
- проблемних питань, що виникають в процесі реалізації принципу «єдиного вікна»;
- проблемних питань, що виникають в процесі реалізації наказу Мінфіну від 20.11.17 № 950 «Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1»;
- проблемних питань, що виникають в процесі виконання вимог АСАУР 903-5 (Взяття проб (зразків) товарів для проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою встановлення характеристик, визначальних для класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД);
- правильності подання документів та ЕМД на продовження режиму тимчасового ввезення;
- поміщення товарів у митний режим переробки на митній території України/за межами митної території України, зокрема і товарів військового призначення та подвійного використання
7.7
Моніторинг та аналіз інформаційного простору. Організація та координація реагування структурними підрозділами митниці на критичні публікації у засобах масової інформації, проблемні ситуації та надзвичайні події у діяльності митниці 
Сектор розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації
Протягом півріччя
Упродовж півріччя митниця проводила постійний моніторинг та аналіз інформаційного простору, з урахуванням Алгоритму реагування на критичну інформацію з питань діяльності територіальних органів ДФС у засобах масової інформації, затвердженого наказом ДФС України від 19.12.2014 № 382

7.8
Організація підготовки та надання підрозділу комунікацій ГУ ДФС у Львівській області матеріалів, що стосуються питань діяльності митниці, для розміщення на субсайті ГУ ДФС у Львівській області веб-порталу ДФС, у соціальних мережах та засобах масової інформації
Сектор розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації
Протягом півріччя
З метою інформування громадськості про реалізацію митної політики через мережу Інтернет, митницею у липні-грудні 2018 року на адресу ГУ ДФС у Львівській області скеровано понад 40 інформаційних матеріалів, які стосуються діяльності митниці, для їх розміщення на субсайті Головного управління ДФС у Львівській області офіційного веб-порталу ДФС, а також для їх оприлюднення в соціальній мережі Facebook на офіційній сторінці ДФС у Львівській області. 
Зокрема, на виконання Плану заходів ДФС на 2018 рік щодо реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!», затвердженого наказом ДФС України від 02.04.2018 №178, у звітному періоді скеровано відповідну інформацію-роз’яснення для громадян щодо гарантованих їм Конституцією та законами України прав для їх розміщення на субсайті ГУ ДФС у Львівській області офіційного веб-порталу ДФС, офіційній сторінці ДФС у Львівській області у соціальній мережі Facebook та у місцевих ЗМІ
7.9
Організація підготовки та надання підрозділу комунікацій ГУ ДФС у Львівській області для розміщення на субсайті ГУ ДФС у Львівській області веб-порталу ДФС інформації, передбаченої Законом України «Про доступ до публічної інформації», в т.ч. наборів даних у формі відкритих даних. Систематичне та оперативне оприлюднення наборів даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних
Сектор розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації, 
структурні підрозділи
Протягом півріччя
З метою розміщення інформації щодо розгляду запитів громадян на публічну інформацію, а також іншої інформації, яка відповідно до ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» підлягає оприлюдненню, в т.ч. наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (data.gov.ua), на адресу ГУ ДФС у Львівській області скеровано 34 листи.
Крім цього, на виконання вимог статті 10-1 Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 №835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», інформація, яка відповідно до ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» підлягає оприлюдненню, була оприлюднена у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (data.gov.ua)
7.10
Організація інвентаризації структурними підрозділами інформації, розміщеної на субсайті ГУ ДФС у Львівській області веб-порталу ДФС, що стосується питань діяльності митниці, щодо її актуальності
Сектор розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації
Протягом півріччя
Інвентаризація структурними підрозділами митниці  розміщеної на субсайті ГУ ДФС у Львівській області веб-порталу ДФС інформації здійснювалась щоквартально згідно з наказом митниці від 09.02.2018 № 68 «Про підтримку в актуальному стані субсайту Головного управління ДФС у Львівській області офіційного веб-порталу ДФС», за результатами чого відповідна інформація скеровувалась до Головного управління ДФС у Львівській області.
Перегляд інформації на субсайті ГУ ДФС у Львівській області щодо її актуальності здійснюється постійно. Так, у липні-грудні 2018 року на адресу ГУ ДФС у Львівській області було надіслано 56 листів щодо актуалізації субсайту, в тому числі і за результатами проведеної інвентаризації
7.11
Надання роз’яснень стосовно норм законодавства у сфері захисту прав інтелектуальної власності суб’єктам підприємницької діяльності
Управління організації митного контролю
Протягом півріччя
Упродовж півріччя письмові звернення суб’єктів ЗЕД на адресу митниці не надходили. Відповідні роз’яснення посадові особи митниці, як правило, надавали в усному порядку (телефонному режимі)
7.12
Забезпечення розгляду звернень суб'єктів ЗЕД з питань, що стосуються видів діяльності, контроль за провадженням яких покладено на митні органи, а саме: митно-брокерська діяльність; відкриття та експлуатація магазинів безмитної торгівлі; митних складів, тимчасового зберігання, та надання відповідей у визначений термін
Управління організації митного контролю
Протягом півріччя
 За результатами розгляду звернень суб'єктів ЗЕД з питань, що стосуються видів діяльності, контроль за провадженням яких покладено на митні органи митницею видано низку наказів:
- від 12.11.2018 № 570 «Про видачу дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання ТзОВ «РІЄСТРА»;
- від 28.12.2018 № 690 «Про анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання ТзОВ «РІЄСТРА»; 
 - від  12.09.2018 № 429 «Про анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу ТзОВ «Габен»; 
- від 21.09.2018 № 448 «Про видачу дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу ДО «Комбінат Троянда»;
 - від 14.12.2018 № 659 «Про анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу ТзОВ «ЛК «Захід Ресурс»
Розділ 8. Організація інформаційно-аналітичного забезпечення митниці та автоматизації її діяльності
8.1
Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств, що проводили митне оформлення у Львівській митниці ДФС упродовж І півріччя 2018 року, та основних показників роботи підрозділів митниці у І півріччі 2018 року
Відділ митної статистики
Липень 
Проведено аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств, що здійснювали митне оформлення в митниці упродовж І півріччя 2018 року, та основних показників роботи підрозділів митниці у І півріччі 2018 року. Матеріали надіслано у відділ організації роботи службовою запискою від 12.07.2018 № 926/13-70-07/21 для підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів керівництву митниці за відповідний період
8.2
Контроль правильності заповнення окремих граф митних декларацій на бланку ЄАД, оформлених у 2018 році. Вжиття заходів щодо виправлення виявлених помилок
Відділ митної статистики
Протягом півріччя
За результатами систематичних перевірок правильності заповнення граф митних декларацій на бланку ЄАД інформація щодо необхідності виправлення наявних помилок скерована у підрозділи митного оформлення  службовими записками від 02.07.2018 № 852-853/13-70-07/21, від 26.07.2018 № 987/13-70-07/21, від 04.09.2018 № 986/13-70-07/21, від 01.08.2018 № 1021/13-70-07/21, від 16.08.2018 № 1116/13-70-07/21, від 04.09.2018 № 1205/13-70-07/21, від 04.09.2018 № 1206/13-70-07/21, від 05.09.2018 № 1218/13-70-07/21, від 02.10.2018 № 1329-1330/13-70-07/21, від 02.11.2018 № 1501-1503/13-70-07/21, від 15.11.2018 № 1583/13-70-07/21, від 04.12.2018 № 1685/13-70-07/21, від 05.12.2018 № 1698/13-70-07/21, від 07.12.2018 № 1717/13-70-07/21. Відділом митної статистики проконтрольовано весь процес внесення виправлень
8.3
Аналіз стану резервного копіювання баз даних та підготовка аналітичної довідки щодо дотримання підрозділами митниці вимог наказу ДФС «Про затвердження Положення про резервне копіювання інформаційних ресурсів» від 29.06.16 № 578, наповнення та стан резервного копіювання баз даних електронних копій вантажно-митних декларацій, оформлених митницею щодо кожного структурного підрозділу
Відділ інформаційних технологій
Вересень 
Проаналізовано стан резервного копіювання баз даних та підготовлено аналітичну довідку (№3881/415/13-70-09/14 від 01.10.2018) щодо дотримання підрозділами митниці вимог нормативних документів під час резервного копіювання інформаційних ресурсів, наповнення та стану резервного копіювання баз даних електронних копій вантажно-митних декларацій, оформлених митницею по кожному структурному підрозділу. Підготовлено оновлений наказ митниці від 12.10.2018 №521 «Про організацію резервного копіювання  інформаційних ресурсів»
8.4
Перевірка стану серверних приміщень у структурних підрозділах митниці згідно з вимогами наказу ДФС від 04.08.2017 №516 «Про затвердження Положення про серверні приміщення органів ДФС»
Відділ інформаційних технологій, 
Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації 
Листопад 
У листопаді проведено перевірку стану серверних приміщень у структурних підрозділах митниці згідно з вимогами наказу ДФС від 04.08.2017 №516 «Про затвердження Положення про серверні приміщення органів ДФС». Підготовлено та надано керівництву митниці аналітичну довідку від 30.11.2018 №507/13-70-09/14 
Розділ 9. Організація фінансової діяльності. Матеріально-технічний розвиток
9.1
Здійснення планово-фінансової роботи, прогнозного планування видатків на утримання, матеріально-технічне забезпечення діяльності митниці, розвиток інформаційних технологій, облаштування об’єктів митної інфраструктури тощо
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Протягом півріччя
Упродовж півріччя митницею внесено низку змін до кошторису та плану асигнувань на 2018 рік.
 Складені та затверджені довідки про зміни до кошторису були скеровані в установленому порядку до ДФС листами від 20.11.2018 № 3443/8/13-70-05/28, від 27.11.2018 № 3537/8/13-70-05/28, від 10.12.2018 № 3757/8/13-70-05/28
9.2
Ведення бухгалтерського обліку, контроль за дотриманням у митниці бюджетного законодавства, а також інших нормативно-правових актів. Вжиття заходів для раціонального та ефективного використання бюджетних коштів
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Протягом півріччя
Ведення бухгалтерського обліку, здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку в митниці, вжиття заходів щодо раціонального та ефективного використання бюджетних коштів посадові особи управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності виконували відповідно до вимог наказу від 16.03.2017 № 126 (із змінами) «Про порядок організації бухгалтерського обліку та про деякі фінансові питання»
9.3
Складання та подання до ДФС фінансової та бюджетної звітності 
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Липень
Фінансова та бюджетна звітність подана до ДФС України листом від 10.07.2018 № 1894/8/13-70-05/28
9.4
Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості митниці 
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Липень,
жовтень
Забезпечено щоквартальний аналіз стану дебіторської та кредиторської заборгованості. Вказану інформацію скеровано до ДФС України у складі фінансової звітності (листи від 10.07.2018 № 1894/8/13-70-05/28 та від 10.10.2018 № 2916/8/13-70-05/28)
9.5
Інвентаризація матеріальних цінностей, коштів, розрахунків та інших статей балансу митниці
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Грудень
Відповідно до наказу митниці від 31.10.2018 №545 проведено інвентаризацію активів та зобов’язань за субрахунками бухгалтерського обліку і за матеріально-відповідальними особами. Нестач та надлишків не виявлено
9.6
Звіряння з Головним управлінням Державної казначейської служби України у Львівській області перерахованих митних платежів та інших податків і зборів на відповідні рахунки казначейства
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Щомісячно
Забезпечено щомісячне звіряння з ГУ ДКСУ у Львівській області по перерахованих митних платежах та інших податках і зборах на відповідні рахунки казначейства
9.7
Звіряння з органами Державної виконавчої служби України щодо розпорядження конфіскованим майном за шість та дев’ять місяців 2018 року
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Липень,
Жовтень
Проведено звіряння з органами Державної виконавчої служби України щодо розпорядження конфіскованим майном за шість та дев’ять місяців 2018 року.  Узагальнені акти надіслано на адресу ДФС України листами від 16.07.2018 № 1940/8/13-70-05/11 та від 16.10.2018 №2966/8/13-70-05/11 
9.8
Підготовка матеріалів, у тому числі проектів наказів, про встановлення, скасування та перегляд надбавок і доплат, преміювання працівників митниці, а також надання матеріальної допомоги
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Щомісячно
Уподовж півріччя управлінням фінансування, бухгалтерського обліку та звітності підготовлені накази: про встановлення надбавки за вислугу років від 26.07.2018 №17-ф, від 23.08.2018 №21-ф, від 24.10.2018 №27-ф, від 23.11.2018 №33-ф, від 14.12.2018 № 39-ф;
на преміювання посадових осіб митниці від 19.07.2018 №16-ф, від 26.07.2018 №18-ф, від 08.08.2018 № 20-ф,від 23.08.2018 №23-ф, від 25.09.2018 №24-ф, №25-ф, від 24.10.2018 №29-ф , від 25.10.2018 № 30-ф, від 05.11.2018 №31-ф, від 23.11.2018 №34-в, від 29.11.2018 № 36-ф, від 14.12.2018. №40-ф, №41-ф, №42-ф, №43-ф, №44-ф;
про надання  матеріальної допомоги від 03.07.2018 №14-ф. від 26.07.2018 №19-ф, від 23.08.2018 №22-ф, від 25.09.2018 №26-ф, від 24.10.2018 № 28-ф, від 08.11.2018 № 32-ф, від 23.11.2018 № 35-ф, від 06.12.2018 № 38-ф
9.9
Контроль та передавання майна, конфіскованого за рішенням суду, органам Державної виконавчої служби України
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
За друге півріччя 2018 року було проведено 2 спільні наради працівників митниці та органів Державної виконавчої служби ГТУЮ у Львівській області щодо вирішення проблемних питань стосовно виконання постанов у справах про порушення митних правил та опрацювання порядку взаємодії органів Державної виконавчої служби та митниць Державної фіскальної служби під час передавання майна, конфіскованого за рішеннями судів, та розпорядження ним, затвердженого наказом Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України від 23.03.2018 №892/5/379, на підставі яких складено протоколи від 27.09.2018 №9-с та від 26.11.2018 №12-с 
9.10
Організація та здійснення піврічної інвентаризації вилучених, прийнятих на зберігання, конфіскованих, переданих для реалізації товарів і транспортних засобів, що перейшли у власність держави
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури, 
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
Грудень 
Наказом митниці від 05.11.2018 №551 «Про проведення річної інвентаризації» призначено проведення інвентаризації вилучених, прийнятих на зберігання, конфіскованих, переданих в реалізацію та інших товарів і транспортних засобів, що перейшли у власність держави, товарів, термін придатності яких закінчився, станом на 01.11.2018 року. За результатами піврічної інвентаризації встановлено наявність зіпсованого та знищеного майна митниці, що було передано підприємствам на відповідальне зберігання та реалізацію. У зв’язку із необхідністю залучення експерта для встановлення стану та оцінки зазначеного майна відповідно до наказу митниці від 27.12.2018 №684 термін проведення інвентаризації продовжено до 23.01.2019
9.11
Системна робота щодо розпорядження майном, яке перейшло у власність держави
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
За рішенням постійно діючої комісії з розпорядження майном, термін зберігання якого закінчився, а також майном, переданим у власність держави, передано на реалізацію майна на суму 491 397,80 грн. 
За період з 01.07.2018 по 31.12.2018 було проведено 13 засідань постійно діючої комісії митниці з розпорядження майном, термін зберігання якого закінчився, а також майном, переданим у власність держави. Відповідно до абзацу 2 п.11 Порядку обліку, зберігання, оцінки вилученого митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі цього майна органам державної виконавчої служби і розпорядження ним, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2001 № 1724 із змінами і доповненнями, митницею за дорученнями державних виконавців передано Галицькому відділу поліції  ГУНП у Львівській області 2 381 одиницю зброї.
На адресу Галицького відділу поліції  ГУНП у Львівській області митницею надіслано листи від 26.11.2018 №1378/10/13-70-03-05/18 та від 04.12.2018 №1419/5/13-70-03-05/18 з переліком та копіями документів на зброю та боєприпаси, конфісковані за рішенням суду, для їх передачі органам Національної поліції за дорученнями державних виконавців
9.12
Капітальний ремонт фасадів адміністративного будинку митниці за адресою м. Львів, вул. Костюшка,1, адміністративного будинку та даху виробничої бази митниці за адресою м. Львів, вул. Городоцька, 369
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Липень - жовтень

Наказом ДФСУ від 12.06.18 № 25-г «Про затвердження Переліку об’єктів капітального будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту, які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України у 2018 році» проведення капітального ремонту зазначених об’єктів не передбачено. У зв’язку з цим  роботи з капітального ремонту фасадів адміністративного будинку митниці за адресою м. Львів, вул. Костюшка,1, адміністративного будинку та даху виробничої бази митниці за адресою м. Львів, вул. Городоцька, 369 не проводились
9.13
Будівництво майданчиків для сканувальних систем у Міжнародних пунктах пропуску для автомобільного сполучення «Краковець», «Рава-Руська» та вагового комплексу у Міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська»
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
В рамках Договору № 2/2018 від 01 серпня 2018 року, укладеного між Державною фіскальною службою України та компанією «NUCTECH COMPANY LIMITED», в пунктах пропуску «Краковець-Корчова», «Шегині-Медика» та «Рава-Руська–Хребенне» виконувались роботи із влаштування скануючих систем стаціонарного типу для огляду вантажних транспортних засобів та контейнерів. Згідно з додатковим договором між ДФС та компанією «NUCTECH» термін завершення всіх робіт передбачено до 09.04.2019. 
Відповідно до наказу Державної фіскальної служби України від 12.06.2018  № 25-г  в напрямі «виїзд» з України в пункті пропуску «Краковець» після чотирьох разової процедури тендерних закупівель з 12 жовтня до кінця 2018 року проводились роботи по встановленню динамічної електронної  автомобільної ваги. Однак, через несприятливі погодні умови, неможливістю виконання робіт по благоустрою в зимовий період, не поставленням  обладнання ваг ТзОВ «Метровес» на основі п. 4 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» митницею укладено додаткову угоду на завершення робіт у 2019 році
Розділ 10. Організація роботи з персоналом. Запобігання та виявлення корупції
10.1
Організація роботи конкурсної комісії і конкурсний відбір для заміщення вакантних посад державних службовців. Комплектування відповідно до Закону України «Про державну службу» структурних підрозділів митниці керівними працівниками та спеціалістами відповідного фаху і кваліфікації, готування проектів наказів про їх призначення
Відділ по роботі з персоналом
Протягом півріччя
У другому півріччі проведено 2 конкурсних відбори на зайняття вакантних посад у митниці.
Зокрема, відповідно до наказу від 06.09.2017 № 425 оголошено конкурс на 2 вакантні посади. Конкурсною комісією було опрацьовано та допущено до участі у конкурсі на посаду державного інспектора відділу організації роботи митниці 12 кандидатів та 3 кандидати на посаду державного інспектора відділу бухгалтерського обліку вилученого майна управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності (тимчасово, на умовах строкового трудового договору, на період відсутності основного працівника). За результатами тестування та співбесіди визначено двох переможців. 
Відповідно до наказу від 28.11.2018 № 608  оголошено конкурс на 3 вакантні посади. Конкурсною комісією було опрацьовано та допущено до участі у конкурсі на посади:
- державного інспектора відділу митного оформлення «Городок» митного поста «Західний» (тимчасово, на умовах строкового трудового договору, на період відсутності основного працівника) 3 кандидатів; 
- головного державного інспектора відділу митного оформлення «Городок» митного поста «Західний» Львівської митниці ДФС (тимчасово, на умовах строкового трудового договору, на період відсутності основного працівника) 7 кандидатів;
- головного  державного інспектора відділу митного оформлення «Скнилів» митного поста «Західний» (тимчасово, на умовах строкового трудового договору, на період відсутності основного працівника) 6 кандидатів. 
За результатами проведеного тестування та співбесіди на вищезазначені вакантні посади визначено 3 переможців.
На підставі результатів конкурсу у Львівську митницю прийнято 2 особи, які перемогли у конкурсі. На  посаду  головного державного інспектора відділу митного оформлення «Городок» митного поста «Західний» (тимчасово, на умовах строкового трудового договору, на період відсутності основного працівника) кандидатом подано позовну заяву до суду, у зв’язку з цим переможця конкурсу на дану посаду не призначено
10.2
Вжиття заходів зі створення електронних версій службових посвідчень та їх обліку, оформлення та видавання службових посвідчень відповідно до наказу ДФС від 23.10.2014 №207 «Про службові посвідчення працівників органів Державної фіскальної служби»
Відділ по роботі з персоналом
Протягом півріччя
 Протягом півріччя, відповідно до договору між митницею та ДП «Поліграфічний комбінат «Зоря» від 26.07.2018 №103/18-311, виготовлено 1106 карток службових посвідчень для працівників митниці. 
Митницею створено 887 електронних версій службових посвідчень та передано для друку до ДФС.
  Сектор забезпечення службовими посвідченнями Департаменту кадрової політики та роботи з персоналом ДФС виготовлено 887 посвідчень для працівників митниці. 
 Відповідно до акту про знищення службових посвідчень від 14.12.2018 № 1 знищено:
- 287 службових посвідчень Державної митної служби України;
- 147 службових посвідчень Міністерства доходів і зборів України;
- 668 довідок про приналежність посадових осіб до Львівської митниці ДФС, виготовлених відповідно до абз. 2 п.3 наказу ДФС від 23.10.2014 №207 «Про службові посвідчення працівників органів Державної фіскальної служби»
10.3
Ведення військового обліку військовозобов’язаних та призовників, бронювання військовозобов’язаних
Відділ по роботі з персоналом
Протягом півріччя
Упродовж півріччя митниця забронювала 50 військовозобов’язаних та призовників, які є працівниками митниці 
10.4
Доведення до районних (міських) військових комісаріатів інформації щодо військовозобов’язаних і призовників, прийнятих на роботу або звільнених з роботи
Відділ по роботі з персоналом
Протягом півріччя
Упродовж півріччя до військових комісаріатів скеровано 65 листів з інформацією щодо військовозобов’язаних і призовників, а також прийнятих та звільнених з митних органів працівників митниці
10.5
Організація професійного навчання без відриву від роботи в митниці та перевірки стану професійного навчання у її структурних підрозділах.
Організація щомісячних заліків у навчальних групах з метою перевірки рівня знань серед особового складу нововведених законодавчих і нормативно-правових актів та розпорядчих документів ДФС і митниці
Відділ по роботі з персоналом
Протягом півріччя
Професійна підготовка працівників митниці проводилась відповідно до наказу від 15.06.2018 № 395-о «Про організацію та проведення професійного навчання без відриву від роботи посадових осіб Львівської митниці ДФС у ІІ навчальному періоді 2018 року».
З метою визначення рівня знань та засвоєння пройденого матеріалу, до 2 числа кожного місяця у навчальних групах проводились підсумкові заняття та здійснювався контроль знань шляхом складання диференційованих заліків, результати яких надані до управління по роботі з персоналом.
Відповідно до наказу від 11.12.2018 № 909-о  «Про проведення заліків за підсумками професійного навчання без відриву від роботи у ІІ навчальному періоді 2018 року» 17.12.2018-18.12.2018 з метою перевірки знань, набутих під час професійного навчання без відриву від роботи для посадових осіб митниці було проведено диференційовані заліки у формі тестування, яке розроблялося управлінням по роботі з персоналом із технічною допомогою Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС. Тестові завдання включали питання на знання положень нормативно-правових актів з питань митної та податкової справи, державної служби, протидії корупції та етики поведінки
10.6
Планування обсягів державного замовлення для підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб митниці. Надання відповідних пропозицій до ДФС
Відділ по роботі з персоналом
Грудень
Листом від 15.11.2018 №3396/8/13-70-04/39 надано пропозиції до Департаменту кадрової політики та роботи з персоналом щодо потреби у підвищенні професійної компетентності 265 посадовими особами митниці у 2019 році
10.7
Організація роботи і вжиття заходів для підвищення кваліфікації посадових осіб митниці через залучення до навчання за професійними програмами, за програмами тематичних постійних та короткострокових семінарів
Відділ по роботі з персоналом
Протягом півріччя
Протягом другого півріччя 2018 року 182 посадові особи митниці підвищили свою кваліфікацію.
Окрім того, у червні-липні 2018 року проведено спеціалізовану підготовку для посадових осіб митниці, які займають посади державної служби категорії «Б»
10.8
Здійснення контролю за порядком видавання, обліку, зберігання та використання особовим складом підрозділів митного оформлення особистого митного забезпечення
Відділ по роботі з персоналом
Протягом півріччя
Протягом другого півріччя здійснено видачу 134 особистих митних забезпечень, вилучено 58 особистих митних забезпечень. Втрачених та підроблених особистих митних забезпечень не виявлено
10.9
Розгляд подань, готування наказів про присвоєння чергових і дострокових спеціальних звань, контроль дотримання термінів присвоєння чергових спеціальних звань
Відділ по роботі з персоналом
Протягом півріччя
Упродовж півріччя видано 13 наказів про присвоєння первинних, чергових та дострокових звань працівникам митниці, з них:
- 11 наказів про присвоєння первинних/чергових спеціальних звань (чергові спеціальні звання присвоєно 11 працівникам митниці/первинні спеціальні звання присвоєно 3 працівникам митниці);
- 2 накази про присвоєння дострокових спеціальних звань (дострокові спеціальні звання присвоєно 37 працівникам митниці).
Терміни присвоєння спеціальних чергових звань дотримано відповідно до п.3 та п.12 Порядку присвоєння спеціальних звань посадовим особам органів доходів і зборів, затвердженого ПКМУ від 23.10.2013 № 839 (із змінами)
10.10
Формування графіків відпусток працівників митниці
Відділ по роботі з персоналом
Грудень
На підставі розпорядження від 28.11.2018 № 77-р структурними підрозділами митниці сформовано 94 графіки відпусток працівників митниці на 2019 рік. Примірники цих графіків зберігаються в управлінні по роботі з персоналом, на підставі яких здійснюється контроль за дотриманням надання відпусток працівникам митниці.
10.11
Завершення перевірки відповідно до закону України «Про очищення влади» працівників митниці через підготовку довідок про результати перевірок
Відділ по роботі з персоналом
Протягом півріччя
Протягом півріччя стосовно чотирьох працівників митниці скеровано запити до органів Державної фіскальної служби України. На підставі отриманих відповідей щодо 3 працівників митниці завершено перевірку та підготовлено довідки відповідно до Закону України «Про очищення влади» 
10.12
Забезпечення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією у структурних підрозділах митниці, зокрема правового, організаційно-управлінського і профілактичного спрямування
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
Протягом півріччя
Відповідно до розпоряджень митниці від 04.04.2018 № 25-р та від 05.05.2018 №30-р «Про створення робочої групи» та згідно із затвердженими Планами – завданнями проведено  267 заходів щодо запобігання, припинення та недопущення вчинення посадовими особами митниці  антикорупційного та митного законодавства, порушень службової дисципліни, етики поведінки, в тому числі під час переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України.
Під час проведення заходів забезпечено проведення профілактичної роботи з керівниками структурних підрозділів митниці та  підпорядкованими їм посадовими особами щодо упередження та недопущення вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, порушення спеціальних обмежень, установлених для державних службовців, визначених Кримінальним Кодексом України, Законами України «Про запобігання корупції», «Про державну службу», нормативно-правових актів з питань державної митної справи тощо.
Упродовж півріччя ініційовано 15 тематичних перевірок, в ході яких досліджувались питання щодо причин та умов, які призвели до допущення посадовими особами митниці порушень антикорупційного законодавства України, нормативно-правових актів з питань державної митної справи. За результатами п’яти тематичних перевірок матеріали скеровані для розгляду і прийняття відповідного рішення до Дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ Львівської митниці ДФС
10.13
Здійснення контролю за дотриманням посадовими особами митниці Правил етичної поведінки та запобігання корупції в органах ДФС, вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції 
Протягом півріччя
З метою виконання норм чинного законодавства України, зокрема абзацу другого частини першої статті 27 Закону України «Про запобігання корупції», наказу ДФС від 22.01.2016 №60 «Про здійснення заходів, спрямованих на дотримання антикорупційного законодавства», Правил етичної поведінки та запобігання корупції в органах ДФС, затверджених наказом ДФС від 01.12.2016 № 979 та Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 29.09.2017 № 839, яким затверджено Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, ініційовано підготовку та затвердження розпорядження № 31 від 17.05.2018 «Про вжиття заходів», яким керівників структурних підрозділів митниці зобов’язано:
- здійснювати заходи з виявлення, припинення та недопущення порушень антикорупційного та митного законодавства, трудової та службової дисципліни, етики поведінки у ввіреному структурному підрозділі;
- встановлювати причини та умови допущення порушень службової дисципліни, етики поведінки, митного та антикорупційного законодавства;
- вживати заходи до вчасного запобігання та ефективного врегулювання конфлікту інтересів (у разі виявлення таких)
Розділ 11. Забезпечення охорони державної таємниці, технічного та криптографічного  захисту інформації
11.1
Організація та вжиття заходів щодо охорони державної таємниці, забезпечення режиму секретності під час прийому іноземних делегацій, груп, окремих іноземців. Інформування в установленому порядку Управління Служби безпеки України у Львівській області про перебування з візитами в митниці іноземних делегацій 
Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом півріччя
Організація та проведення заходів щодо охорони державної таємниці, забезпечення режиму секретності під час прийому іноземних делегацій, груп, окремих іноземців здійснювали відповідно до п.п. 713-733 Порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 № 939 (далі - Порядок 939) та наказу митниці від 30.06.2017 № 350 «Про забезпечення режиму секретності під час міжнародного співробітництва». Протягом півріччя здійснено 1 візит іноземної делегації, а саме: 08-11.08.2018 – візит представників компанії NUCTECH COMPANY LIMITED (КНР). Мета: Представниками компанії NUCTECH COMPANY LIMITED, що визначена переможцем аукціону «Створення комплексних скануючих систем стаціонарного типу для огляду вантажних транспортних засобів та контейнерів», в період з 08 по 11 серпня 2018 року проведено огляд місць встановлення скануючих систем стаціонарного типу для огляду вантажних транспортних засобів та  контейнерів та визначено об’єми підготовчих робіт перед підписанням договору. Зазначені роботи було заплановано провести з серпня по грудень 2018 року в міжнародних пунктах пропуску для автомобільного сполучення «Краковець», «Рава-Руська», «Шегині». Відповідно до додаткової угоди від 14.12.2018 № 2 між Державною фіскальною службою України та компанією NUCTECH COMPANY LIMITED (КНР), проведення робіт продовжено до 31.12.2019 року. Складено план забезпечення режиму секретності та до Управління СБУ у Львівській області скеровано повідомлення про перебування іноземної делегації у Львівській митниці ДФС
11.2
Внесення змін до «Номенклатури посад працівників Львівської митниці ДФС, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці» та погодження з Управлінням СБУ у Львівській області, відповідно до організаційно-штатних змін
Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом півріччя
Номенклатура посад працівників митниці, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці погоджена Управлінням СБУ у Львівській області 11 травня 2017 року та затверджена начальником митниці 15 травня 2017 року. Протягом 2018 року зміни до «Номенклатури посад працівників Львівської митниці ДФС, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці» не вносились
11.3
Проведення інструктажів для особового складу митниці, який має допуск та доступ до державної таємниці, перед виїздом за кордон, а також реєстрація інформації про заінтересованість з боку іноземців секретною інформацією, про спроби компрометації або встановлення контактів, не передбачених програмою відрядження тощо, реєстрація таких інструктажів
Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом півріччя
Перед виїздом у службове відрядження працівників митниці начальник режимно-секретного органу (далі – РСО) проводить відповідний інструктаж. Перед виїздом до іноземної держави у приватних справах працівник митниці, якому надано допуск до державної таємниці, письмово повідомляє про це посадовій особі, яка надала йому доступ до державної таємниці, а також РСО митниці, де проходить інструктаж із відповідним записом до Журналу обліку виїздів за кордон працівників, яким надано допуск до державної таємниці. З працівниками митниці після їх повернення із закордонних службових відряджень або приватних поїздок до іноземних держав начальник РСО проводить співбесіди з метою з’ясування питань щодо наявності чи відсутності обставин, що могли створити передумови для витоку секретної інформації під час перебування за кордоном, фактів необґрунтованої заінтересованості з боку іноземців секретною інформацією. За результатами співбесід за наявності інформації, що може мати значення для збереження державної таємниці, складається довідка. На цей час зазначена інформація відсутня
11.4
Óòî÷íåííÿ ïëàíó çàõîä³â ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ðåæèìó ñåêðåòíîñò³ â óìîâàõ îñîáëèâîãî ïåð³îäó àáî ïðàâîâîãî ðåæèìó íàäçâè÷àéíîãî ñòàíó òà Ïîðÿäêó ä³é ³ç çàáåçïå÷åííÿ ðåæèìó ñåêðåòíîñò³ ó ðàç³ âèíèêíåííÿ çàãðîçè çàõîïëåííÿ ìàòåð³àëüíèõ íîñ³¿â ñåêðåòíî¿ ³íôîðìàö³¿
Ñåêòîð îõîðîíè äåðæàâíî¿ òàºìíèö³, òåõí³÷íîãî òà êðèïòîãðàô³÷íîãî çàõèñòó ³íôîðìàö³¿
Ïðîòÿãîì ï³âð³÷÷ÿ
Відповідно до вимог чинного законодавства в митниці розроблені та затверджені план заходів щодо забезпечення режиму секретності в умовах особливого періоду або правового режиму надзвичайного стану та Порядок дій посадових осіб щодо здійснення заходів із забезпечення режиму секретності у разі виникнення загрози захоплення матеріальних носіїв секретної інформації, які уточнюються один раз на рік, та, у разі потреби, до них вносяться необхідні зміни. З цією метою переглянуто та доопрацьовано такі документи:
	Акт про знищення на місці матеріальних носіїв секретної інформації, що не вивозяться в місця евакуації, обл. № 44дск від 26.12.2018;

Опис № 1 матеріальних носіїв секретної інформації режимно-секретного органу Львівської митниці ДФС, що підлягають знищенню на місці, обл. № 45дск від 26.12.2018;
Опис № 1 матеріальних носіїв секретної інформації режимно-секретного органу Львівської митниці ДФС, що підлягають вивезенню до місць евакуації, обл. № 46дск від 26.12.2018
11.5
Çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì óñòàíîâëåíîãî â ìèòíèö³ ïîðÿäêó äîñòóïó ïðàö³âíèê³â äî â³äîìîñòåé, ùî ñòàíîâëÿòü äåðæàâíó òàºìíèöþ, ïåðåâ³ðêà â³äïîâ³äíîñò³ ôîðìè íàäàíîãî ¿ì äîïóñêó äî äåðæàâíî¿ òàºìíèö³ ñòóïåíþ ñåêðåòíîñò³ â³äîìîñòåé, äî ÿêèõ íàäàºòüñÿ äîñòóï
Ñåêòîð îõîðîíè äåðæàâíî¿ òàºìíèö³, òåõí³÷íîãî òà êðèïòîãðàô³÷íîãî çàõèñòó ³íôîðìàö³¿
Ïðîòÿãîì ï³âð³÷÷ÿ
Контроль за додержанням порядку надання працівникам митниці доступу до державної таємниці здійснює РСО. Доступ працівників митниці до відомостей, що становлять державну таємницю здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства (Закон України «Про державну таємницю», Порядок 939). Іноземцям та особам без громадянства доступ до державної таємниці на митниці не надавався. Перевірка відповідності форми наданого працівникам митниці допуску до державної таємниці ступеня секретності відомостей, до яких надається доступ, здійснюється постійно працівниками РСО та щоквартально членами відповідних комісій
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