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Звіт 
про виконання Плану роботи Львівської митниці ДФС 
на перше півріччя 2019 року

№ з/п
Зміст заходу
Відповідальні виконавці
Термін виконання
Інформація про виконання
Розділ 1. Організація роботи щодо забезпечення виконання встановлених завдань із надходження платежів до бюджету, здійснення контролю за повнотою нарахування митних платежів
1.1
Здійснення системної роботи з прогнозування очікуваних показників надходжень митних платежів до Державного бюджету України
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання,
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» із змінами та наказу Львівської митниці ДФС від 26.05.2017 № 261 «Про організацію діяльності Львівської митниці ДФС із визначення індикативних показників та забезпечення надходжень платежів» зі змінами, яким зокрема затверджено Порядок підготовки проекту наказу про індикативні показники доходів до бюджету та оцінки виконання індикативних показників структурними підрозділами Львівської митниці ДФС» та «Порядок взаємодії структурних підрозділів Львівської митниці ДФС при визначенні індикативних показників доходів та забезпечення надходжень митних платежів» щомісячно здійснювалась системна робота із прогнозування очікуваних показників надходжень податків і зборів до державного бюджету з урахуванням тенденцій економічного розвитку регіону.
Інформація щодо сум прогнозних показників щомісячно, у строки та за формами, визначеними цими наказами, скеровувалась до ДФС України, а також до ГУ ДФС у Львівській області

1.2
Забезпечення виконання затверджених індикативних показників доходів до загального фонду Державного бюджету України
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання,
митні пости
Щомісячно
З метою забезпечення виконання доведених наказом ДФС від 21.01.2019 № 42 «Про індикативні показники доходів на І квартал 2019 року» та наказом ДФС від 17.04.2019 № 305 «Про індикативні показники доходів для митниць ДФС на ІІ квартал 2019 року» (із змінами) 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 низку наказів ЛМ ДФС, зокрема: від 28.01.2019 № 36 «Про індикативні показники доходів для Львівської митниці ДФС на І квартал 2019», від 19.04.2019 № 243 «Про індикативні показники доходів для Львівської митниці ДФС на ІІ квартал 2019», від 24.06.2019 № 380 «Про уточнення індикативних показників доходів для Львівської митниці ДФС на ІІ квартал 2019 року», від 24.06.2019 № 379 «Про уточнення індикативних показників доходів для Львівської митниці ДФС на ІІ квартал 2019 року», якими встановлено систему контролю за виконанням індикативних показників.
Крім того, щомісячно Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання здійснювало аналіз стану надходжень податків до бюджету. Підготовлено відповідні матеріали, які надано керівництву митниці для участі в нарадах ДФС України та ГУ ДФС у Львівській області. Окрім того, матеріали з питань забезпечення надходжень податків до держбюджету надавались Львівській ОДА та ГУ ДФС у Львівській області
1.3
Здійснення аналізу виконання структурними підрозділами Львівської митниці ДФС доведених наказами ДФС у 2019 році індикативних показників доходів до Державного бюджету України та підготовка відповідної інформації керівництву Львівської митниці ДФС (далі – митниця)
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання
Щомісячно
Щомісячно посадові особи управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання здійснювали аналіз стану виконання підрозділами митниці індикативних показників надходжень митних платежів до Держбюджету, які доведено наказом ДФС від 21.01.2019 № 42 «Про індикативні показники доходів на І квартал 2019 року» та наказом ДФС від 17.04.2019 № 305 «Про індикативні показники доходів для митниць ДФС на ІІ квартал 2019 року» (із змінами). Інформація надавалась керівництву митниці, зокрема під час підготовки до апаратних нарад ДФСУ, нарад керівного складу митниці, а також нарад, які проводились у ЛОДА.
Крім того, управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання здійснювало моніторинг надходжень митних платежів до бюджету та аналіз стану забезпечення підрозділами митного оформлення митниці індикативних показників доходів. Інформаційні матеріали щоденно надавались керівництву митниці. 
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 рівнонапружених цільових показників надходжень митних платежів підготовлено накази про уточнення (коригування) індикативних показників, зокрема:
наказ ЛМ ДФС від 28.01.2019 № 36 «Про індикативні показники доходів для Львівської митниці ДФС на І квартал 2019»,
наказ ЛМ ДФС від 19.04.2019 № 243 «Про індикативні показники доходів для Львівської митниці ДФС на ІІ квартал 2019»,
наказ ЛМ ДФС від 24.06.2019 № 379 «Про уточнення індикативних показники доходів для Львівської митниці ДФС на ІІ квартал 2019 року,
наказ ЛМ ДФС  від 24.06.2019 № 380 «Про уточнення індикативних показники доходів для Львівської митниці ДФС на ІІ квартал 2019 року»
1.4
Аналіз класифікації товарів «групи прикриття» у митних постах. Актуалізація інформації, яка міститься в профілі ризику «Контроль класифікації товарів» (на регіональному рівні)
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання
Щоквартально
Наказ ЛМ ДФС від 11.02.2019 №77 «Про внесення змін до наказу ЛМ ДФС від 28.12.2018 №693»  та наказ ЛМ ДФС від 27.03.2019 №195 «Про внесення змін до наказу ЛМ ДФС 21.01.2015 №22»
1.5
Обмін інформацією з управлінням протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії щодо прийняття класифікаційних рішень, в яких відбулась зміна коду товару згідно з УКТ ЗЕД
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання,
управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
Упродовж півріччя посадові особи управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання скерували низку службових записок до управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії про винесені класифікаційні рішення, в яких відбулась зміна коду товару згідно з УКТ ЗЕД, зокрема: від 16.01.2019 №369, від 16.01.2019 №261, від 11.01.2019 №260, від 10.01.2019 №183, від 09.01.2019 №172, від 09.01.2019 №167, від 03.01.2019 №43, від 19.02.2019 №1149, від 14.02.2019 №1070, від 13.02.2019 №1045, від 01.03.2019 №1312, від 11.03.2019 №1404, від 05.03.2019 №1355, від  13.03.2019 №1481, від 13.03.2019 №1483, від 14.03.2019 №1496, від 15.03.2019 №1530, від 19.03.2019 №1586, від 27.03.2019 №1742, від 28.03.2019 №1770, від 02.04.2019 №1843, від 02.04.2019 №1852, від 09.04.2019 №1942, від 16.04.2019 №2012, від 17.04.2019 №2030, від 17.04.2019 №2032, від 17.04.2019 №2035, від 24.04.2019 №2119, від 13.05.2019 №2207, від 15.05.2019 №2360, від 16.05.2019 №2374, від 22.05.2019 №2450, від 23.05.2019 №2463, від 15.05.2019 №2363, від 29.05.2019 №2547, від 29.05.2019 №2549, від 30.05.2019 №2567, від 30.05.2019 №2570, від 11.06.2019 №2712, від 11.06.2019 №2720, від 21.05.2019 №2421, від 12.06.2019 №2747, від 13.06.2019 №2753, від 14.06.2019 №2780, від 14.06.2019 №2770, від 07.06.2019 №2687, від 20.06.2019 №2826, від 21.06.2019 №2840/13-70-19/46
1.6
Організація роботи щодо забезпечення виконання встановлених завдань із надходження платежів до бюджету за рахунок підвищення ефективності контролю за правильністю визначення митної вартості товарів
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання
Протягом півріччя
За результатами контролю за правильністю визначення митної вартості товару додатково до держбюджету скеровано 376 703,09 тис. грн.
Управлінням адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання організовано навчання працівників підрозділів митного оформлення за напрямом визначення митної вартості товарів (службові записки №2365/8/13-70-13/35 від 25.06.2019; №1563/8/13-70-19/35 від 15.04.2019; №6165/7/99-99-19-02-02-17 від 25.02.2019; №2860/13-70-19/45 від 24.06.2019; № 2281/13-70-19/45 від 10.05.2019).
1.7
Підготування та скерування до митних органів іноземних держав запитів на перевірку автентичності документів (сертифікатів походження/декларацій інвойсів), на підставі яких застосовувався преференційний режим оподаткування в рамках Угод про вільну торгівлю
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання,
митні пости
Протягом півріччя
За звітний період управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання в рамках дії Угод про вільну торгівлю підготовлено та скеровано до митних органів іноземних держав 40 запитів на перевірку автентичності документів про походження, а саме: 67 сертифікатів з перевезення товару форми EUR.1, 75 декларацій інвойсів, 18 сертифікатів про походження форми СТ-1
1.8
Моніторинг митних оформлень товарів, що ввозяться у Україну на умовах Угод про вільну торгівлю, на предмет наявності документів, які засвідчують преференційне походження товарів. Усунення випадків неправомірного застосування преференцій зі сплати ввізного мита на підставі міжнародних угод про вільну торгівлю
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання,
митні пости
Протягом півріччя
За результатами проведених моніторингів митних оформлень товарів, що ввозяться на умовах Угод про вільну торгівлю, щодо наявності документів, які засвідчують преференційне походження товарів, та з метою усунення випадків можливого неправомірного застосування тарифних преференцій із сплати ввізного мита підготовлено керівництву митниці з подальшим скеруванням до митних постів та відділів митного оформлення доповідні записки від 28.01.2019 № 669/13-70-19/45, від 22.05.2019 № 2440/13-70-19/45, від 25.06.2019 № 2872/13-70-19/45, від 02.07.2019 № 2957/13-70-19/45, від 02.07.2019 № 2956/13-70-19/45, від 11.07.2019 № 3102/13-70-19/45
1.9
Проведення перевірки митних оформлень товарів стосовно дотримання антидемпінгового законодавства, зокрема вимог відповідних рішень Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі та статті 44 Митного кодексу України. Перевірка повноти сплати особливих видів мита відповідно до заявленої країни походження. Інформування керівництва митниці для прийняття управлінських рішень
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання
Щоквартально


Проведено перевірку митних оформлень товарів стосовно дотримання антидемпінгового законодавства (товари: мінеральні добрива, селітра, мінеральні добрива азотні, поролон, сталь вуглецева, автомобілі нові, шоколад, шоколадні вироби, троси, труби металеві, арматура та катанка). За результатами перевірок керівництву митниці надано доповідні записки від 15.02.2019 № 1139/13-70-19/45, від 17.04.2019 № 2043/13-70-19/45 для прийняття управлінських рішень
1.10
Забезпечення контролю за повнотою сплати єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через Державний кордон України
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання,
прикордонні митні пости
Щомісячно
На виконання розпорядження митниці від 05.11.2018 № 71-р «Про моніторинг митних оформлень» з метою недопущення втрат бюджету та забезпечення оперативного моніторингу в частині контролю за повнотою сплати єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України, працівники управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання здійснювали аналіз та вибіркову перевірку відомостей, які містить АСМО «Інспектор» щодо випадків, у яких відсутні відомості про сплату Єдиного збору. За результатами такого аналізу інформація скеровувалась до митних постів для подальшого опрацювання та вжиття відповідних заходів.
Службові записки УАМПтаМТР: від 07.06.2019 №2690/13-70-19/45, від 23.03.2019 №1645/13-70-19/45, від 23.01.2019 №570/13-70-19/45
1.11
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, з метою вчинення заходів з пост-аудиту
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання
Протягом півріччя
Скеровано листи про винесені класифікаційні рішення, які призвели до збільшення митних платежів: до ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 31.01.2019 №209/7/13-70-19/41; до ГУ ДФС у м. Києві від 28.02.2019 №508/7/13-70-19/41 та від 24.06.2019 №1394/7/13-70-19/41; до ГУ ДФС у Львівській області від 23.04.2019 №968/7/13-70-19/41, від 25.03.2019 №751/7/13-70-19/41, від 28.05.2019 №1195/7/13-70-19/41 та від 24.06.2019 №1395/7/13-70-19/41; до ГУ ДФС у Харківській області від 28.05.2019 №1196/7/13-70-19/41, від 23.04.2019 №967/7/13-70-19/41, від 24.06.2019 №1393/7/13-70-19/41
1.12
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 та митно-тарифного регулювання
Протягом півріччя
Інформацію, 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» скеровано до підрозділу податкового та митного аудиту Головного управління ДФС у Львівській області з метою вчинення заходів пост-аудиту листами:
- за напрямом перевірки класифікації товарів за УКТЗЕД -від 25.04.2019 №989/7/13-70-19/41 (ГУ ДФС у Львівській області);
від 25.04.2019 №986/7/13-70-19/41 (ГУ ДФС у Харківській області);
від 25.04.2019 №987/7/13-70-19/41 (ГУ ДФС у Черкаській області);
від 25.04.2019 №988/7/13-70-19/41 (ГУ ДФС у м. Києві);
від 18.02.2019 №363/7/13-70-19/41 (ГУ ДФС у Львівській області);
від 06.03.2019 №587/7/13-70-19/41 (ГУ ДФС у м. Києві);
від 06.03.2019 №569/7/13-70-19/41 (ГУ ДФС у Львівській області);
від 20.02.2019 №420/7/13-70-19/41 (ГУ ДФС у Львівській області);
від 26.02.2019 №491/7/13-70-19/41 (ГУ ДФС у Львівській області);
від 27.02.2019 №503/7/13-70-19/41 (ГУ ДФС у Тернопільській області);
від 15.02.2019 №349/7/13-70-19/41 (ГУ ДФС у Львівській області);
від 15.02.2019 №348/7/13-70-19/41 (ГУ ДФС у м. Києві);
від 15.02.2019 №347/7/13-70-19/41 (ГУ ДФС у Харківській області);
від 15.02.2019 №346/7/13-70-19/41 (ГУ ДФС у Дніпропетровській області);
від 15.02.2019 №344/7/13-70-19/41 (ГУ ДФС у Одеській області);
від 15.02.2019 №343/7/13-70-19/41 (ГУ ДФС у Івано-Франківській області);
- за напрямом контролю митної вартості товарів - від 11.07.2019 №150/7/13-70-19/41 (ГУ ДФС у Львівській області);
від 28.02.2019 №522/7/13-70-19/40 (ГУ ДФС у Дніпропетровській області);
від 31.01.2019 №205/7/13-70-19/40 (ГУ ДФС у Дніпропетровській області).
Також скеровано листи для розгляду питання проведення документальних перевірок за напрямком правильності визначення країни походження товару/дотримання норм Угод про вільну торгівлю: ГУ ДФС в Одеській області  від 26.02.2019 № 483/7/13-70-19/43, ГУ ДФС у Львівській області від 05.03.2019 № 567/7/13-70-19/41, від 22.04.2019 № 957/7/13-70-19/41, від 24.05.2019 № 1171/7/13-70-19/43, від 30.05.2-019 № 2036/8/13-70-19/43, від 03.06.2018 № 1231/7/13-70-19/42, ГУ ДФС у місті Києві від 11.03.2019 № 615/7/13-70-19/43, від 19.04.2019 № 938/7/13-70-19/43, від 28.05.2019 № 1197/7/13-70-19/43.
Окрім того, скеровано листи від 13.02.2019 № 329/7/13-70-19/43 та № 328/7/13-70-19/43 щодо правомірності застосування податкових пільг громадянами
1.13
Забезпечення співпраці з ГУ ДФС у Львівській області щодо відпрацювання підприємств, які у річній звітності повідомили про перерахунок коштів (у т. ч. роялті та/або інших ліцензійних платежів) на користь закордонних суб’єктів господарювання
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання
Червень


З метою відпрацювання підприємств, які у річній звітності повідомили про перерахунок коштів (у т. ч. роялті та/або інших ліцензійних платежів) на користь закордонних суб’єктів господарювання, скеровано лист «Про надання інформації» № 1502/7/13-70-19 від 10.04.2019 
Розділ 2. Організація роботи щодо здійснення митного контролю та митного оформлення товарів
2.1
Проведення перевірки місць доставляння товарів транспортними засобами Львівської митниці ДФС 
Управління організації митного контролю та оформлення 
Квітень
За результатами перевірки місць доставляння товарів транспортними засобами Львівської митниці ДФС було проінформовано Департамент організації митного контролю та оформлення ДФС листами від 11.05.2019 №1836/8/13-70-18-02/44 та від 06.06.2019 №2174/8/13-70-18-02/44
2.2
Здійснення аналізу вчасності внесення до ЄАІС відомостей про підтвердження фактичного вивезення товарів за межі митної території України за електронними митними деклараціями (ЕМД)
Управління організації митного контролю та оформлення 
Травень
Управління організації митного контролю та оформлення провело аналіз вчасності внесення до ЄАІС відомостей про підтвердження фактичного вивезення товарів за межі митної території України за електронними митними деклараціями, про що доповідною запискою від 21.05.2019 №1004/10/13-70-18-02/48 проінформовано начальника митниці.
За період з 01.01.2019 по 30.04.2019 виявлено 277 випадків невнесення до ЄАІС відмітки про «Підтвердження фактичного вивозу ЕЦП» за електронними митними деклараціями.
З метою безумовного дотримання вимог нормативно-правових актів з питань митної справи керівників митних постів «Мостиська», «Краковець», «Рава-Руська» «Смільниця» зобов’язано забезпечити:
- опрацювання інформації про виявлені факти не внесення інформації про підтвердження фактичного вивезення товарів за електронними митними деклараціями;
- вжиття заходів щодо внесення відповідної інформації до ЄАІС про підтвердження фактичного вивезення ЕПЦ;
- посилення контролю за внесенням підпорядкованими посадовими особами інформації до ЄАІС про підтвердження фактичного вивезення товарів ЕПЦ за експортними електронними митними деклараціями;
- проведення додаткового вивчення вимог пункту 32 Положення про митні декларації, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 №450
2.3
Проведення перевірки своєчасності та повноти внесення до ЄАІС інформації про закриття книжок МДП 
Управління організації митного контролю та оформлення
Червень
Проведено перевірку своєчасності та повноти внесення до ЄАІС ДФС інформації про завершення операції МДП, про що доповідною запискою від 11.06.2109 №1148/10/13-70-18-02/48 проінформовано заступника начальника митниці О. Марченка.
За результатами перевірки, проведеної за період з 01.01.2019 по 30.05.2018, виявлено 37 випадків невнесення інформації про завершення операції МДП.
З метою безумовного дотримання вимог листа Державної фіскальної служби України від 21.03.2017 №6891/7/99-99-18-02-01-17, Угоди та Меморандуму щодо передавання даних до SAFE TIR про завершення операції МДП керівників митних постів «Городок», «Північний»  та «Південний» зобов’язано забезпечити:
- опрацювання інформації про виявлені факти не внесення до АСМО «Інспектор» та ЄАІС ДФС інформації про завершення операції МДП;
- вжиття заходів щодо внесення відповідної інформації до ЄАІС про завершення операції МДП за зазначеними в додатку книжками МДП;
- посилення контролю за внесенням відповідної інформації до модуля «Книжки МДП» в АСМО «Інспектор»;
- вжиття відповідних заходів реагування до підпорядкованих посадових осіб, якими порушуються вимоги нормативно-правових актів в частині внесення інформації до відповідних інформаційних баз даних про завершення операції МДП
2.4
Здійснення заходів спрямованих на відшкодування до державного бюджету належних податків (митних платежів), у зв’язку із виявленими недоставками товарів до митниць призначення, притягнення до відповідальності винних у цьому осіб, застосування передбачених законодавством санкцій до порушників 
Управління організації митного контролю та оформлення 
Протягом півріччя
Протягом І-го півріччя цього року виявлено два випадки недоставляння товарів до митниць призначення:
	1. за МД типу ЕЕ №102230/2019/831307 від 18.05.2019.

Листом Чернігівської митниці ДФС від 06.06.2019 №5623/7/25-70-18-01 до Львівської митниці ДФС надійшла інформація про надходження заяви гр. Кравця В.В. щодо неможливості виконання встановленого терміну доставки товару - "Мотоцикл марки "SUZUKI" модель "DR-Z400E"", у зв’язку із виявленими порушеннями під час проходження сертифікації та затриманням на штрафмайданчику.
2. за МД типу ЕЕ №401050/2019/6555 від 03.05.2019.  
На лист Львівської митниці ДФС від 21.06.2019 № 1369/7/13-70-18-02/45 від Вінницької митниці ДФС листом від 24.06.2019 № 5268/02-80-18-01 надійшла інформація про звернення із заявою від 14.05.2019 гр. Василенко С.В. про неможливість доставлення до митниці призначення транспортного засобу - "Легковий автомобіль марки "VOLKSWAGEN", модель "TOUAREG", номер кузова WVGZZZ7LZ8D061046, р.н. MG040725", у зв'язку з потраплянням у ДТП та затриманням на штрафмайданчику у м. Тульчині, Вінницької обл.
Ці випадки недоставляння товарів до митниць призначення, з урахуванням обставин, що їх спричинили, перебувають на контролі у відділі контролю за переміщенням товарів управління організації митного контролю та оформлення Львівської митниці ДФС
2.5
Здійснення контролю за дотриманням вимог митного режиму тимчасового ввезення щодо товарів, переміщених через митний кордон України з використанням книжок (карнетів) А.Т.А.
Управління організації митного контролю та оформлення 	
Протягом півріччя
Здійснювався постійний 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 щодо перевірки дотримання суб’єктами ЗЕД митного режиму тимчасового ввезення з використанням книжок (карнетів) А.Т.А. За результатами такої роботи Львівською митницею ДФС за перше півріччя 2019 року виставлено Торгово-промисловій палаті України (гарантійній ланці)  три вимоги на суму 340 405,8 грн
2.6
Координація та контроль за використанням принципу «Єдиного вікна» під час митного оформлення товарів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності
Управління організації митного контролю та оформлення 	
Протягом півріччя
За результатами вжитих заходів у Львівській митниці ДФС в першому півріччі 2019 року забезпечено 100% проведення відповідних видів контролю за принципом «єдиного вікна» при митному оформленні товарів за МД
2.7
Вжиття заходів щодо захисту прав інтелектуальної власності у процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності, недопущення переміщення через митний кордон України контрафактних товарів
Управління організації митного контролю та оформлення 	
Протягом півріччя
Протягом півріччя Львівською митницею ДФС призупинено митне оформлення товарів, що містять об’єкти прав інтелектуальної власності у 1 148 випадках за 1 106 митними деклараціями:
Митне оформлення товарів у 824 випадках було завершено у встановленому порядку за письмовою згодою представників правовласника, у 263-х випадках - згідно з вимогами частин 7, 10 статті 399 Митного кодексу України, у 61 випадку товари повернуто відправникові відповідно до ч.5 ст. 398 МКУ та листа представника правовласника (навушники, телефони «APPLE»; взуття, кепка «GUCCI», «NIKE», телефони «NOKIA»)
2.8
Здійснення контролю за дотриманням часових нормативів митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення
Управління організації митного контролю та оформлення
Протягом півріччя
За перше півріччя 2019 року середній час оформлення експортної МД становив 1 год. 02 хв., імпортної – 7 год. 48 хв.
Такий тривалий час митного оформлення товарів за МД у митному режимі імпорту зумовлений, передусім, заходами з посилення контролю при митному оформленні у вільний обіг транспортних засобів, яке проводиться 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 січні-лютому 2019 року. Середній час митного оформлення вказаної категорії товарів у 2019 році склав 16 год. 52 хв. 
2.9
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
 «Західний»,
 «Північний»
Протягом півріччя
Протягом півріччя посадові особи митних постів «Північний» та «Городок» («Західний») перевірили наявність, умови зберігання та дотримання контрольних термінів зберігання на складах отримувачів гуманітарної допомоги вантажів, ввезених як гуманітарна допомога. Звіти за результатами перевірки надіслано до управління організації митного контролю та оформлення
2.10
Проведення перевірок виконання вимог статті 104 Митного кодексу України щодо розміщення товарів у режим «тимчасового ввезення», контроль за дотриманням строків
Митні пости «Стрий», «Західний», «Північний», «Дрогобич», «Броди»
Протягом півріччя
Посадові особи митних постів «Городок» («Західний»), ВМО «Броди» митного поста «Північний», ВМО «Стрий» та ВМО «Дрогобич» митного поста «Південний» провели перевірки стосовно виконання вимог ст..104 МКУ щодо розміщення товарів у режим «тимчасового ввезення», контролю за дотриманням строків. За їх результатами складено сім протоколів про порушення митних правил за ст.. 481 МКУ
2.11
Проведення перевірок діяльності та облаштування митних складів, складів тимчасового зберігання та магазинів безмитної торгівлі. Забезпечення заходів, спрямованих на усунення порушень при їх виявленні
Управління організації митного контролю та оформлення
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду здійснено перевірки та інвентаризацію чотирьох магазинів безмитної торгівлі, десяти складів тимчасового зберігання та п’яти митних складів, про що складено відповідні акти. Порушень вимог законодавства не встановлено
2.12
Здійснення моніторингу та аналізу причин виникнення черг в пунктах пропуску через Державний кордон України
Управління організації митного контролю та оформлення,
прикордонні митні пости
Протягом півріччя
Посадові особи управління організації митного контролю та оформлення протягом півріччя здійснювали аналіз переміщення транспортних засобів через митний кордон України. 
Прикордонні митні пости забезпечили пропускні операції 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. Значного накопичення транспортних засобів на українсько-польському державному кордоні не зафіксовано.
2.13
Вжиття організаційних заходів з метою реалізації вимог постанови КМУ від 24 жовтня 2018 року № 948 «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 21 травня 2013 року № 451 «Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними»
Управління організації митного контролю та оформлення
Протягом півріччя
З метою реалізації вимог Постанови КМУ від 24 жовтня 2018 року № 948 «Про внесення змін до Постанови Кабінету міністрів України від 21 травня 2013 року №451 «Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними» Державними фіскальною та прикордонною службами внесено зміни до технологічних схем митного та прикордонного контролю з оформлення автобусів на виїзд з України зі зміною у послідовності проведення паспортного та митного контролю у пунктах пропуску «Рава-Руська – Гребенне», «Краковець – Корчова», «Шегині – Медика», «Смільниця – Кросценко», «Грушів – Будомєж» і «Угринів – Долгобичув».
Враховуючи позитивний досвід змін у послідовності здійснення контролю щодо автобусів, митниця спільно з органами охорони державного кордону погодила проведення в період з 01.04.2019 по 01.06.2019 у пунктах пропуску «Угринів – Долгобичув», «Грушів – Будомєж» та «Смільниця – Кросценко» апробації технологічних процедур щодо оформлення осіб та транспортних засобів зі зміною послідовності здійснення прикордонного та митного контролю в напрямі виїзду з України у поєднанні з процесом обміну інформацією
2.14
Здійснення контролю за повнотою та якістю внесення інформації до програмно-інформаційних комплексів ДФС щодо громадян, товарів та транспортних засобів під час переміщення через митний кордон України
Управління організації митного контролю та оформлення,
прикордонні митні пости
Протягом півріччя
На виконання пункту 2.5 наказу Державної фіскальної служби України від 31.01.2019 №78 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку внесення інформації до окремих функціональних модулів Автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» (далі – Методичні рекомендації) здійснено перевірку внесення посадовими особами підрозділів митного оформлення інформації до функціональних модулів «Диспетчер зони митного контролю», «Журнал пункту пропуску» та «Пасажирський пункт пропуску» АСМО «Інспектор» стосовно дотримання вимог Методичних рекомендацій за період з 01.02.2019 по 25.02.2019. За результатами перевірки встановлено факти недотримання посадовими особами вимог Методичних рекомендацій, зокрема: 
	невнесення інформації про назву та адресу одержувача до функціонального модуля «Диспетчер зони митного контролю» АСМО «Інспектор»;

невнесення інформації про реквізити дозвільних документів на виконання перевізниками міжнародних автомобільних перевезень до функціонального модуля «Журнал пункту пропуску» АСМО «Інспектор».
Серед поширених помилок під час заповнення відповідних полів АСМО «Інспектор» зустрічаються такі:
	неправильно зазначено кількість осіб, наприклад: внесено у полі «Кількість осіб» - 1, однак вказано відомості про 2 або більше осіб, які переміщуються певним транспортним засобом;

протилежна до попередньої ситуація – внесено відомості не про всіх осіб;
внесено двічі один і той же паспорт для кількох пасажирів;
	внесено інформацію про кількох осіб, яка  дублює одна одну
Розділ 3. Організація роботи щодо  боротьби з митними правопорушеннями
3.1
Здійснення моніторингу 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 здійснення додаткових заходів митного контролю з метою запобігання, виявлення та припинення можливих порушень митних правил та поставлення на контроль
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії

Протягом півріччя
За перше півріччя 2019 року на основі проведеного моніторингу ризикових операцій згідно з ЄАІС ДФС та АСМО «Інспектор», шляхом внесення інформації до модуля «Орієнтування» АСМО «Інспектор» поставлено на контроль близько 153 суб’єктів ЗЕД. За вказаний період митницею стосовно посадових осіб складено 19 протоколів про ПМП на загальну суму понад 700 тис. грн., за 5 протоколами вартість встановлюється
3.2
Проведення оглядів із залученням кінологічних команд повітряних суден, багажу та ручної поклажі пасажирів, які прямують міжнародними авіарейсами, особливо з країн «групи ризику»
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії,
митний пост «Львів-аеропорт»
Протягом півріччя
Інспектори-кінологи впродовж першого півріччя 2019 року здійснювалось вибіркове відпрацювання багажу та ручної поклажі пасажирів, що прямували з країн «групи ризику». Службові собаки з пошуку тютюнових виробів тричі результативно спрацювали за спеціалізацією
3.3
Здійснення оперативних заходів в рамках проведення спеціальних операцій із залученням кінологічних команд до огляду всіх видів транспорту, вантажів, які надходять у пункти пропуску в зоні діяльності митниці, з метою виявлення незаконного переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, зброї, боєприпасів та тютюнових виробів
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
Упродовж першого півріччя 2019 року в зоні діяльності Львівської митниці ДФС проводиться спецоперація «Бастіон», в якій активно використовують кінологічні команди для виявлення порушення митного законодавства. Так, за звітний період службові собаки результативно спрацювали за спеціалізацією 39 разів: у 5 випадках виявлено зброю та боєприпаси, у 9 – наркотичні засоби та у 25 випадках – тютюнові вироби
3.4
Здійснення заходів з виявлення та припинення можливих каналів контрабанди наркотичних засобів у місцях міжнародного поштового обміну ПАТ «Укрпошта».
Залучення кінологічних команд для здійснення спільних оглядів міжнародних поштових відправлень, які прямують з країн «групи ризику»
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії,
митний пост «Львів-поштовий»
Протягом півріччя
Працівники відділу боротьби з незаконним переміщенням наркотиків і зброї спільно з кінологічними командами управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії упродовж півріччя здійснювали виїзди у місце міжнародного поштового обміну ПАТ «Укрпошта» для огляду міжнародних поштових відправлень CN 22, які прямують з країн «групи ризику». Так під час проведення оперативних заходів виявлено та зафіксовано 34 порушення митного законодавства, про що складено 34 протоколи про порушення митних правил. За той же період виявлено 37 випадків переміщення через митний кордон України наркотичних засобів та зброї, про що складено протоколи огляду місця подій та передано матеріали для подальших слідчих дій у правоохоронні органи
3.5
Mоніторинг митних оформлень товарів та транспортних засобів комерційного призначення, а також інформації, у тому числі оперативної, що надходить від правоохоронних органів України, інших контролюючих органів, митних органів іноземних держав, міжнародних організацій, юридичних та фізичних осіб щодо можливого незаконного переміщення через митний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин, зброї та боєприпасів
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
Упродовж півріччя здійснювався моніторинг митних оформлень товарів та транспортних засобів, а також обмін оперативною інформацією з правоохоронними органами. Так за перше півріччя 2019 року співробітники відділу боротьби з незаконним переміщенням наркотиків і зброї до правоохоронних органів скерували 29 повідомлень про протиправні діяння, що містять ознаки злочинів, передбачених КК України, а також складено 49 протоколів про порушення митних правил за різними статтями митного кодексу України
3.6
Здійснення заходів з використанням програмного забезпечення «Національна митна правоохоронна мережа (nCEN)» з виявлення кримінально карних діянь у сфері протидії незаконному переміщенню через митний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин та зброї
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
Протягом півріччя працівники управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії здійснювали моніторинг інформації наявної в програмному забезпеченні «Національна митна правоохоронна мережа (nCEN)». За результатами моніторингу внесено сім записів про виявлення кримінально карних діянь у сфері протидії незаконному переміщенню через митний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин та зброї
3.7
Здійснення заходів з виявлення та припинення незаконного переміщення через митний кордон України в режимі «експорт» лісоматеріалів та виробів із них
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
3 метою недопущення незаконного переміщення через митний кордон України під час експорту товару «лісоматеріали» здійснювались заходи щодо посилення контролю із залученням експертів лісотоварознавців з метою проведення контрольно-вимірювальних робіт для встановлення відповідності товарів Сертифікатам про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для експортних операцій. Внаслідок проведеної роботи складено шість протоколів про порушення митних правил за ознаками статті 483 МК України
3.8
Здійснення контролю за вчасним виконанням постанов у справах про порушення митних правил органами Державно виконавчої служби

Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
Під час навчань без відриву від роботи особовому складу наголошено на необхідності здійснення контролю за отриманням та скеруванням до примусового виконання рішень суду. Проведено спільну нараду Львівської митниці ДФС 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 у справах про порушення митних правил та вжито заходів щодо їх отримання
3.9
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
Протягом півріччя
Відповідно до п. 2.1.6 Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів ДФС при організації, проведенні та реалізації матеріалів документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи, затверджених наказом ДФСУ від 12.10.2016 № 856, у звітному періоді до головних управлінь ДФС скеровано 22 матеріали, отримані від компетентних органів іноземних держав, в яких виявлено ознаки правопорушень
3.10
Забезпечення повного та всебічного опрацювання відповідей митних органів іноземних держав, вжиття невідкладних заходів із встановлення можливих ознак правопорушень та злочинів, їх документування та зібрання доказів
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії,
митні пости
Протягом півріччя
За звітний період на адресу управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії митниці надійшла 81 відповідь від митних органів іноземних держав на запити про надання адміністративної допомоги. За результатами опрацювання отриманих відповідей (з урахуванням отриманих відповідей впродовж 2018 року) за 20 матеріалами складено 36 протоколів про ПМП. З них за ст. 483 МКУ загальна вартість безпосередніх предметів правопорушень становить 11 604 318 грн, за ст. 485 МКУ, загальна сума несплачених платежів становить 1 280 019 грн. За результатами заходів перевірки, вжитих Львівською митницею ДФС, посадовою особою Дніпропетровської митниці ДФС складено 1 протокол про ПМП за ст. 483 МКУ, загальна вартість безпосередніх предметів правопорушень – 396 687,76 грн
3.11
Надання практичної та методичної допомоги підрозділам митниці в організації діяльності з питань документування та провадження у справах про порушення митних правил
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
У першому півріччі проведено заслуховування особового складу прикордонних митних постів щодо стану протидії митним правопорушенням та правильності їх документування.
Здійснено заходи щодо введення в постійну експлуатацію ПІК «Провадження в справах про ПМП» АСМО «Інспектор»
3.12
Здійснення аналізу документів, які подаються громадянами до митного контролю при ввезенні на митну територію України в митному режимі імпорт транспортних засобів особистого користування
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
За результатами аналізу поданих до митного контрою документів, які були підставою для здійснення митного оформлення в режимі «імпорт» транспортних засобів, а також під час опрацювання відповідей, отриманих від митних органів іноземних держав, складено 39 протоколів про порушення митних правил
3.13
Здійснення аналізу інформації щодо відправників, одержувачів, перевізників, раціональності маршрутів слідування товарів з метою недопущення незаконного переміщення вантажів, які прямують у митному режимі транзит
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
З метою перевірки транзитних переміщень товарів скеровано чотири запити до іноземних компаній для підтвердження факту очікування товару та отримання відповідних товаросупровідних документів 
3.14
Наповнення регіональних профілів ризику автоматизованої системи аналізу та управління ризиками за напрямами роботи підрозділу
Сектор з управління ризиками
Протягом півріччя
У першому півріччі митницею внесено одне доповнення до регіонального профілю ризику «Заходи оперативного реагування (на регіональному рівні)»: «щодо заходів контролю за застосуванням тарифних преференцій зі сплати ввізного мита за кодами 403, 410, 411, 412 та недопущення ухилення від сплати обов’язкових податків та зборів при митному оформленні товарів у режимі імпорту»
3.15
Моніторинг виконання посадовими особами митних постів митних формальностей, сформованих за результатами застосування системи управління ризиками, з метою оцінки повноти здійснення заходів, направлених на протидію порушенням законодавства з питань державної митної справи
Сектор з управління ризиками
Протягом півріччя
За результатами моніторингу виконання посадовими особами митних постів митних формальностей, сформованих за результатами застосування системи управління ризиками, проведено три перевірки з окремих питань (накази Львівської митниці ДФС від 03.06.2019 № 339, від 11.06.2019 № 358, від 11.06.2019 № 359) 
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 надано 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 38 нарад керівного складу митниці та 10 спільних нарад представників митниці та інших органів контролю у Львівській області. Керівникам структурних підрозділів митниці надіслано протоколи нарад та забезпечено контроль за виконанням їх рішень
4.2
Надання ГУ ДФС у Львівській області пропозицій щодо формування плану роботи колегії ГУ ДФС у Львівській області на друге півріччя 2019 року. Доведення затвердженого плану до керівників структурних підрозділів митниці
Відділ організації роботи,
структурні підрозділи
Червень

Листом від 06.06.2019 №1254/7/13-70-01/39 надано Головному управлінню ДФС у Львівській області пропозиції щодо формування плану роботи колегії Головного управління ДФС у Львівській області на друге півріччя 2019 року
4.3
Підготовка матеріалів керівництву митниці до засідань колегії Головного управління ДФС у Львівській області з питань, що належать до компетенції митниці 
Відділ організації роботи,
структурні підрозділи
Відповідно до плану роботи колегії
У першому півріччі на розгляд колегії Головного управління ДФС у Львівській області виносились два питання, які належать до компетенції митниці:
- про підсумки роботи Львівської митниці ДФС за 2018 рік із забезпечення виконання бюджетних завдань та шляхи і перспективи виконання доведених завдань у першому кварталі 2019 року;
- про підсумки роботи Львівської митниці ДФС в напрямі протидії митним правопорушенням за перший квартал 2019 року.
Керівництву митниці підготовлено відповідні матеріали із зазначених питань.
4.4
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 перше півріччя 2019 року проконтрольовано виконання 205 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. Одне доручення виконано з порушенням установлених термінів.
Окрім того, поставлено на контроль та проконтрольовано виконання 4 233 контрольних доручень керівництва митниці. Усі доручення виконано та знято з контролю.
Вісім із них виконано з порушенням установлених термінів. До посадових осіб, які допустили такі порушення, керівництво митниці вжило відповідних заходів реагування – зменшено розмір премії за відповідний період.
За результатами аналізу виконання контрольних доручень щодо розгляду звернень громадян у січні-червні 2019 року було встановлено два випадки ненадання в установлений термін відповідей заявникам (відповіді на звернення громадянина Луща В.А. від 07.12.2018 (вх. ЛМ ДФС №Л/709/13-70 від 07.12.2018) та громадянина Стегніцького Б.М. від 25.01.2019 (вх. ЛМ ДФС №С/71/ЕЗ/13-70-77 від 25.01.2019). До винних у цьому посадових осіб митниці застосовано заходи матеріального впливу.
За результатами розгляду, відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповіді на всі запити надано вчасно
4.5
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
Забезпечено щомісячну підготовку та надання керівництву митниці інформації про стан виконавської дисципліни для прийняття управлінських рішень.
Доповідні записки відділу організації роботи: від 13.02.2019 № 47/13-70-01/36, від 12.03.2019 № 67/13-70-01/36, від 11.04.2019 № 91/13-70-01/36, від 11.05.2019 № 110/13-70-01/36, від 12.06.2019 № 127/13-70-01/36, від 12.07.2019 № 141/13-70-01/36
4.6
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 вигляді випереджувальну інформацію про контрольні завдання, терміни виконання яких минають на відповідну дату
4.7
Оприлюднення затвердженого плану роботи митниці на 2019 рік, на перше півріччя 2019 року на субсайті ГУ ДФС у Львівській області веб-порталу ДФС
Відділ організації роботи,
сектор розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації
Січень

Затверджені плани роботи митниці на 2019 рік та на перше півріччя 2019 року оприлюднено на субсайті Головного управління ДФС у Львівській області офіційного веб-порталу ДФС
4.8
Підготування плану роботи митниці на друге півріччя 2019 року, подання на затвердження до ДФС у встановленому порядку
Відділ організації роботи,
структурні підрозділи
Червень

Митниця підготувала та надіслала у встановленому порядку на затвердження до ДФС План роботи на друге півріччя 2019 року листом від 03.06.2019 №2069/8/13-70-01
4.9
Формування звітів про виконання планів роботи митниці на 2018 рік та на друге півріччя 2018 року, подання їх до ДФС у встановленому порядку.
Оприлюднення звітів 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,
структурні підрозділи
Січень

Звіти про виконання планів роботи митниці на 2018 рік та на друге півріччя 2018 року надіслано до ДФС у встановленому порядку листом від 31.01.2019 №423/8/13-70-01/38.
Звіти про виконання планів роботи митниці на 2018 рік та на друге півріччя 2018 року оприлюднено на субсайті Головного управління ДФС у Львівській області.
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» звіти про виконання Планів роботи митниці на 2018 рік та на друге півріччя 2018 року оприлюднено у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (data.gov.ua)
Розділ 5. Забезпечення взаємозв’язків з органами державної влади та місцевого самоврядування. Організація міжвідомчої взаємодії із суб’єктами інформаційних відносин
5.1
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 та оформлення
Протягом півріччя
Протягом півріччя керівництво управління організації митного контролю та оформлення організувало і взяло участь у таких робочих зустрічах і нарадах:
- 02.04.2019 у пункті пропуску «Рава-Руська» зустріч з митними та прикордонними органами Республіки Польщі з приводу забезпечення ритмічності руху;
- 15.04.2019 в смт Лопушанка, м. Турка, відбулось виїзне засідання експертів Комісії з питань пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури українсько-польської МКР з питань міжрегіонального співробітництва;
- 25.04.2019 в пункті пропуску «Краковець» відбулась робоча зустріч експертів прикордонних та митних служб України та Республіки Польщі з питань будівництва тимчасової інфраструктури у цьому пункті пропуску;
- 15.05.2019 у пункті пропуску «Корчова» (Республіка Польща) відбулась робоча нарада з питань створення тимчасової інфраструктури на автодорозі А4/М10;
- 30.05.2019 та 18.06.2019 в пункті пропуску «Долгобичув – Угринів» відбулась нарада з митними та прикордонними службами Республіки Польщі з приводу підготовки до літнього туристичного сезону
5.2
Обмін інформацією з ГУ ДФС за місцем реєстрації суб’єкта ЗЕД щодо прийняття класифікаційних рішень, в яких відбулась зміна коду товару згідно з УКТЗЕД із збільшенням митних платежів
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання
Протягом півріччя
Листи про класифікаційні рішення, які призвели до збільшення митних платежів, до головних управлінь ДФС: у Дніпропетровській області від 31.01.2019 №209/7/13-70-19/41; у м. Києві від 28.02.2019 №508/7/13-70-19/41 та від 24.06.2019 №1394/7/13-70-19/41; у Львівській області від 23.04.2019 №968/7/13-70-19/41, від 25.03.2019 №751/7/13-70-19/41, від 28.05.2019 №1195/7/13-70-19/41 та від 24.06.2019 №1395/7/13-70-19/41; у Харківській області від 28.05.2019 №1196/7/13-70-19/41, від 23.04.2019 №967/7/13-70-19/41, та від 24.06.2019 №1393/7/13-70-19/41
5.3
Забезпечення ефективного та своєчасного використання системи раннього попередження виникнення надзвичайних ситуацій у пунктах пропуску для автомобільного сполучення
Митні пости: «Краковець», 
«Рава-Руська», «Мостиська», «Смільниця», 
«Грушів», «Угринів»
Протягом півріччя
Посадові особи прикордонних митних постів забезпечили пропускні операції 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 проведено 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.
Протягом півріччя зафіксовано 20 випадків застосування Системи раннього повідомлення про виникнення надзвичайних ситуацій на українсько-польському кордоні
5.4
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 проведення 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 у зоні діяльності митниці, з метою вжиття заходів, спрямованих на прискорення обробки міжнародних поштових та експрес-відправлень, забезпечення належних умов праці посадових осіб підрозділу та режиму в зонах митного контролю
5.5
Проведення постійного моніторингу інформації щодо надходження на адреси громадян у міжнародних поштових та експрес-відправленнях товарів, які не є об’єктом оподаткування митними платежами, але свідчать про можливе комерційне призначення товарів та/або подрібнення партій товарів.
Інформування за результатами аналізу відповідних органів ДФС за місцем проживання одержувача міжнародного поштового та експрес-відправлення
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

5.6
Здійснення взаємодії із прикордонними та митними службами Республіки Польщі, які здійснюють свої повноваження у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Угринів-Долгобичув», а  також із працівниками Люблінського воєводства Республіки Польщі з питань облаштування пункту пропуску
Митний пост «Угринів»
Протягом півріччя
Упродовж півріччя проводились спільні робочі зустрічі керівництва митного поста «Угринів» Львівської митниці ДФС та митної і прикордонної служб Республіки Польщі, які виконують свої повноваження у пункті пропуску «Угринів – Долгобичув», з метою зменшення черг перед пунктом пропуску, обміну інформацією щодо оперативної ситуації, а також запровадження експерименту щодо зміни послідовності видів прикордонного та митного контролю.
02.07.2019 у міжнародному пункті пропуску «Угринів – Долгобичув» керівництво митного поста «Угринів» провело робочу зустріч із представником відділу обслуговування прикордонних пунктів пропуску Республіки Польщі п. Р. Хміелем з питання перспективи завершення будівництва боксу поглибленого огляду для українських митних та прикордонних служб, розташованого у напрямку «в’їзд» в Україну. Польською стороною було проінформовано про те, що на 2019 рік не виділено коштів для завершення будівництва зазначеного об’єкта
5.7
Здійснення взаємодії із прикордонними та митними службами Республіки Польщі, які здійснюють свої повноваження у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Грушів-Будомєж», а  також із підприємством з обслуговування пунктів пропуску в Корчові Республіки Польщі з питань облаштування пункту пропуску
Митний пост «Грушів»
Протягом півріччя
Упродовж І півріччя 2019 року проводились спільні  робочі зустрічі керівництва митного поста «Грушів» Львівської митниці ДФС та митної і прикордонної служб Республіки Польщі, які виконують свої повноваження у пункті пропуску «Грушів – Будомєж», з метою зменшення черг перед пунктом пропуску, обміну інформацією щодо оперативної ситуації, а також запровадження експерименту щодо зміни послідовності видів прикордонного та митного контролю.
Окрім того, надіслано письмове звернення директору Управління обслуговування прикордонних пунктів пропуску в Корчові з приводу придбання тонерів для багатофункційного апарата «Konica Minolta Bizhub 226», розміщеного в адміністративному будинку пункту пропуску «Грушів – Будомєж» на напрямку «в’їзду на митну територію України», які перебувають на балансі польської сторони
Розділ 6. Організація правової роботи
6.1
Ведення претензійної та позовної роботи
Юридичний відділ
Протягом півріччя
Протягом півріччя претензій не готували.
Юридичним відділом підготовлено дві позовні заяви від 09.01.2019 № 16/13-70-10/14 на суму 485 778, 27 грн. та від 02.05.2019 № 393/13-70-10/14 на суму                         1 253 887,20 грн

6.2
Надання роз’яснень та тлумачень чинного митного законодавства, необхідних для правильного застосування, неухильного додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, нормативних документів митниці 
Юридичний відділ

Протягом півріччя
Упродовж півріччя юридичним відділом надано 31 роз’яснення структурним підрозділам митниці з питань застосування законодавства та нормативних документів 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
За звітний період керівник юридичного відділу опрацював та погодив 390 проектів наказів з основних, 2 515 з кадрових питань та 39 розпоряджень
6.4
Забезпечення представництва у встановленому законодавством порядку інтересів митниці у судах різних інстанцій, підготовка апеляційних та касаційних скарг на рішення судів, винесених не на користь митниці
Юридичний відділ

Протягом півріччя
Працівники юридичного відділу забезпечили представництво інтересів митниці у 410 судових засіданнях, підготовлено 29 апеляційних та 7 касаційних скарг на рішення судів, винесених не на користь митниці
6.5
Проведення аналізу підстав винесення судових рішень не на користь митниці у справах про оскарження рішень про визначення коду товару та підготовка пропозицій щодо їх усунення
Юридичний відділ

Протягом півріччя
Посадові особи юридичного відділу здійснили аналізу підстав винесення судових рішень не на користь митниці у справах про оскарження рішень про визначення коду товару. Інформацію надано керівництву митниці доповідною запискою від 27.06.2019 року № 753/13-70-10/23
Розділ 7. Організація роботи з суб'єктами ЗЕД, громадянами  та засобами масової інформації
7.1
Організація особистого прийому громадян керівництвом митниці та структурних підрозділів 
Сектор розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації
Протягом півріччя
У січні-червні 2019 року проведено 39 особистих прийомів громадян, на яких були присутні 67 осіб (у січні-червні 2018 року – 19 особистих прийомів). Під час особистих прийомів громадяни подали 39 заяв (клопотань). Скарг та пропозицій (зауважень) під час особистих прийомів не подавали.
Звернення громадян на особистому прийомі стосувалось питань щодо працевлаштування в митниці, митного оформлення товарів, роз’яснень окремих норм законодавства України з питань державної митної справи, кадрових питань тощо. 
Інформацію про результати роботи митниці у першому півріччі з організації особистого прийому громадян скеровано до Головного управління ДФС у Львівській області для розміщення на субсайті листами від 04.02.2019 №226/7/13-70-08/18, від 06.03.2019 №579/7/13-70-08/18, від 04.04.2019 №845/7/13-70-08/18, від 07.05.2019 №1055/7/13-70-08/18, від 03.06.2019 №1232/7/13-70-08/18 та від 03.07.2019 №1437/7/13-70-08/18.
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» цю інформацію оприлюднено у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (data.gov.ua)
7.2
Забезпечення кваліфікованого і своєчасного розгляду звернень громадян, організація та контроль за розглядом структурними підрозділами митниці звернень громадян
Сектор розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації, 
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Упродовж січня-червня 2019 року до митниці надійшло 709 письмових звернень громадян, що у 2,5 раза більше, ніж в аналогічному періоді 2018 року, з них 685 заяв (клопотань) (96,6 %) та 24 скарги (3,4 %).
Основні питання, що порушували громадяни, стосувались митного оформлення транспортних засобів та товарів, внесення змін (модифікацій) до баз даних, порядку тимчасового ввезення та транзиту транспортних засобів, нарахування митних платежів, розгляду справ про порушення митних правил, працевлаштування в митниці, особистих прийомів, роз’яснень окремих норм законодавства України з питань державної митної справи тощо. 
За результатами розгляду 705 звернень заявникам надано відповіді. Два звернення було визнано анонімними та розгляду не підлягали. За станом на 01.07.2019 на розгляді в митниці перебували два звернення.
Слід відзначити, що у січні-червні 2019 року на адресу митниці надійшло 24 скарги (у січні-червні 2018 року – 14 скарг). За результатами розгляду 22 скарг проведено відповідні заходи перевірки, за результатами яких скаржникам повідомлено про результат розгляду (інформація щодо можливих неправомірних дій працівників митниці не підтвердилась). Одну скаргу була перескеровано відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян». Ще одну скаргу була повернуту авторові відповідно до статті 5 Закону України «Про звернення громадян».
В усіх випадках звернення були належним чином розглянуті та заявників повідомлено про результати розгляду. Поряд з цим, за результатами аналізу виконання контрольних доручень щодо розгляду звернень громадян, у січні-червні 2019 року було встановлено два випадки ненадання в установлений термін відповідей заявникам (до винних у цьому посадових осіб митниці застосовано заходи матеріального впливу).
З метою розміщення інформації про розгляд звернень громадян на адресу Головного управління ДФС у Львівській області скеровано листи від 04.02.2019 №226/7/13-70-08/18, від 06.03.2019 №579/7/13-70-08/18, від 04.04.2019 №845/7/13-70-08/18, від 07.05.2019 №1055/7/13-70-08/18, від 03.06.2019 №1232/7/13-70-08/18 та від 03.07.2019 №1437/7/13-70-08/18.
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» інформацію щодо надходження до Львівської митниці ДФС звернень громадян та результати їх розгляду оприлюднено у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (data.gov.ua). 
7.3
Підготовка та подання до ГУ ДФС у Львівській області звітів про результати розгляду митницею звернень громадян
Сектор розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації
Щоквартально
Звіти про результати розгляду звернень громадян у січні-червні 2019 скеровано до Головного управління ДФС у Львівській області листами від 27.03.2019 №759/7/13-70-08/18 (звіт за I квартал 2019 року) та від 25.06.2019 №1400/7/13-70-08/19 (звіт за IІ квартал 2019 року та І півріччя 2019 року)
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 півріччя до митниці надійшло 315 запитів на публічну інформацію, що у 3,2 раза більше порівняно з аналогічним періодом минулого року (у січні-червні 2018 – 100 запитів).
Переважно запитувачів цікавила інформація щодо здійснення митних формальностей відносно товарів та транспортних засобів, 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.
Відповіді на 258 запитів на інформацію надано своєчасно, з дотриманням вимог статті 20 Закону (в т.ч. 1 запит в установлений Законом термін скеровано за належністю до Закарпатської митниці ДФС).
На 01.07.2019 на розгляді у митниці перебувало 57 запитів на публічну інформацію. 
Слід зауважити, що окремі запитувачі звертались до Львівської митниці ДФС з запитами, на їх думку, на отримання публічної інформації, хоча за змістом ці звернення є проханням надати консультацію з питань практичного використання окремих норм законодавства України з питань державної митної справи відповідно до Митного кодексу України або зверненням громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
З метою розміщення на субсайті Головного управління ДФС у Львівській області інформації щодо розгляду запитів громадян на публічну інформацію на адресу Головного управління ДФС у Львівській області скеровано листи від 04.02.2019 №226/7/13-70-08/18, від 06.03.2019 №579/7/13-70-08/18, від 04.04.2019 №845/7/13-70-08/18, від 07.05.2019 №1055/7/13-70-08/18, від 03.06.2019 №1232/7/13-70-08/18 та від 03.07.2019 №1437/7/13-70-08/18.
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», зокрема інформацію щодо надходження до митниці запитів на публічну інформацію оприлюднено 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
Протягом півріччя на сервіс «Пульс» Державної фіскальної служби України надійшло 145 звернень щодо діяльності митниці. Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість звернень збільшилась у 1,8 раза (у січні-червні 2018 року надійшло 79 звернень).
Переважна кількість проблемних питань, які порушували заявники при зверненнях на сервіс «Пульс», стосувались черг у пунктах пропуску та затримки митного оформлення.
Зокрема у звітному періоді надійшло 43 звернення щодо черг у пунктах пропуску, що становить 29,7%, 89 звернень щодо затримки митного оформлення, тобто 61,4 % від загальної кількості звернень.
Під час перевірки звернень у 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.
Крім цього, аналіз звернень показує, що значна їх кількість надійшла у січні-лютому 2019 року, у зв’язку із набранням чинності Законів України від 08.11.2018 № 2611-VIII та №2612-VIII, спостерігалось значне збільшення кількості легкових транспортних засобів, знятих з обліку у відповідних органах іноземних держав, які переміщувались на митну територію України смугами руху «червоний коридор» пунктів пропуску, з метою подальшого випуску їх у вільний обіг митницею призначення.
Інші звернення стосувались порушень митних правил (3 звернення) та щодо контрабанди (1 звернення). За результатами розгляду таких звернень порушень у діях посадових осіб Львівської митниці ДФС виявлено не було.
Інформацію про ефективність роботи митниці у напрямі розгляду звернень громадян, що надійшли на сервіс «Пульс» (митний напрямок), надавали керівництву митниці доповідними записками: від 04.02.2019 №58/13-70-08/22, від 04.03.2019 №121/13-70-08/22, від 01.04.2019 №158/13-70-08/22, від 02.05.2019 № 180/13-70-08/22, від 03.06.2019 № 207/13-70-08/22 та від 02.07.2019 № 236/13-70-08/22.
З метою розміщення інформації щодо розгляду звернень громадян, що надійшли на сервіс «Пульс» (митний напрямок), скеровано на адресу Головного управління ДФС у Львівській області листи від 15.02.2019 №353/7/13-70-08/18, від 12.03.2019 №619/7/13-70-08/18, від 07.05.2019 №1049/7/13-70-08/18, від 10.06.2019 №1272/7/13-70-08/18 та від 09.07.2019 №1469/7/13-70-08/18
7.6
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, соціальних мережах та засобах масової інформації
Відділ організації роботи,
сектор розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
З метою інформування громадськості про реалізацію митної політики через мережу Інтернет у січні-червні 2019 року на адресу Головного управління 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 
7.7
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
Упродовж півріччя на адресу Головного управління ДФС у Львівській області надіслано 33 листи з метою 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, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (data.gov.ua).
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», інформацію, яка відповідно до ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» підлягає оприлюдненню, було оприлюднено у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (data.gov.ua)
7.8
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 
Відділ організації роботи, 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.
Упродовж першого півріччя 2019 року у ЗМІ зафіксовано три випадки поширення негативної інформації щодо роботи Львівської митниці ДФС. Вони стосувались:
1) нестабільної роботи серверів у пунктах пропуску (вимкнення на певний час через відсутність світла або зв’язку). У всіх випадках митниця інформувала подорожніх через повідомлення на сторінці фейсбук ДФС у Львівській області та регіональні ЗМІ; 
2) оформлення «євроблях», зокрема випадку шахрайства псевдоброкерів. У зв’язку з цим надано коментарі регіональним ЗМІ та проведено низку зустрічей з громадянами, які були ошукані, з метою роз’яснення їх дій щодо подальшого оформлення авто; 
3) отримання хабара працівником митниці від громадянина Литви в пункті пропуску «Грушів». Надано коментар телеканалам «Перший західний», СТБ. Також митниця провела перевірку, під час якої факт отримання хабара не підтвердився, її матеріали було скеровано до ДБР для прийняття рішення в рамках кримінального провадження. На цей час триває розслідування ДБР у цій справі.
7.9
Організація інвентаризації структурними підрозділами митниці розміщеної на субсайті ГУ ДФС у Львівській області веб-порталу ДФС інформації, що стосується питань діяльності митниці, щодо її актуальності
Відділ організації роботи,
структурні підрозділи

Протягом півріччя
Протягом півріччя посадові особи митниці переглядали інформацію, розміщену на субсайті Головного управління ДФС у Львівській області веб-порталу ДФС стосовно її актуальності. В результаті проведеної роботи у січні-червні 2019 року на адресу Головного управління ДФС у Львівській області було надіслано 45 листів щодо актуалізації субсайту
7.10
Проведення робочих зустрічей (нарад) із підприємствами Львівської області (місцем реєстрації яких є Львівська область), з метою обговорення проблемних питань та умов, за яких можливе збільшення об’ємів оподатковуваного імпорту товарів у митниці та забезпечення наповнення Державного бюджету у 2019 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);
- щодо механізму дій при витребуванні документів, що підтверджують значення заявленої митної вартості;
- щодо механізму дій при спрацюванні профілів ризику «перевірка достовірності декларування товарів», «перевірка класифікації товарів», «перевірка правильності визначення митної вартості товарів»;
щодо механізму дій при ввезенні товарів на митну територію України за декларацією типу ІМ ЕА;
- щодо вжиття вичерпних заходів для забезпечення виконання бюджетних  завдань в червні 2019 року та проведення роз’яснювальної роботи із суб’єктами стосовно необхідності та переваг здійснення митного оформлення вантажів на митному посту
7.11
Організація роз’яснювальної роботи  у ЗМІ щодо практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції митниці
Відділ організації роботи,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Упродовж півріччя надіслано вісім повідомлень для розміщення в засобах масової інформації щодо практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції митниці. Окрім того, посадові особи митниці надали 25 коментарів в ЗМІ, на радіо та телебаченні із зазначених питань
7.12
Забезпечення співпраці з інститутами громадянського суспільства, сприяння участі громадськості у реалізації державної політики за напрямами діяльності ДФС
Відділ організації роботи,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Упродовж півріччя посадові особи митниці взяли участь у трьох засіданнях Громадської ради при ГУ ДФС у Львівській області, на яких розглядались питання, що належать до компетенції митниці. 
Окрім того начальник митниці Прокіпчук Л.І. провів низку зустрічей з представниками Громадських організацій «Рабів до раю не пускають», «Авто-Євро-Сила», «Доступне авто».
Розділ 8. Організація інформаційно-аналітичного забезпечення митниці та автоматизації її діяльності
8.1
Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств, що здійснювали митне оформлення в митниці та основних показників роботи підрозділів митниці
Відділ митної статистики
Січень,
квітень
Проведено аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств, що оформляли товари у митниці впродовж 2018 року та у І кварталі 2019 року. Матеріали надано у відділ організації роботи службовими записками від 15.01.2019 №83/13-70-07/21 та від 12.04.2019 №608/13-70-07/21 для підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів керівництву митниці за відповідний період
8.2
Контроль правильності заповнення окремих граф митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, оформлених у 2019 році. Вжиття заходів щодо виправлення виявлених помилок
Відділ митної статистики
Протягом півріччя
За результатами систематичних перевірок правильності заповнення граф митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа інформацію щодо необхідності виправлення допущених помилок надіслано підрозділам митного оформлення службовими записками №№: 12-14/13-70-07/21 від 03.01.2019;
25/13-70-07/21 від 03.01.2019;
107/13-70-07/21 від 21.01.2019;
294/13-70-07/21 від 20.02.2019;
536/13-70-07/21 від 02.04.2019;
537/13-70-07/21 від 02.04.2019;
749/13-70-07/21 від 13.05.2019;
750/13-70-07/21 від 13.05.2019;
807/13-70-07/21 від 24.05.2019;
899/13-70-07/21 від 12.06.2019;
Проконтрольовано також весь процес внесення виправлень.
8.3
Проведення навчання із посадовими особами структурних підрозділів митниці (управління організації митного контролю та оформлення, управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання, підрозділи митного оформлення) щодо принципів роботи з АСМО «Інспектор» та формування запитів на вибірку інформації
Відділ інформаційних технологій 
Травень-червень
З метою вдосконалення принципів роботи посадових осіб з формування запитів на вибірку митної інформації, набуття і вдосконалення вмінь та навичок з адміністрування баз даних АСМО «Інспектор», відповідно до розпорядження митниці від 18.06.2019 №35-р «Про проведення навчання» з 24 по 27 червня проведено навчання осіб, скерованих начальниками структурних підрозділів.
За результатами проінформовано керівництво митниці доповідною запискою від 27.06.2019 № 403/13-70-09/14
Розділ 9. Організація фінансової діяльності. Матеріально-технічний розвиток
9.1
Прогнозування та планування видатків на утримання митниці. Складання та подання на затвердження керівництву ДФС кошторису та плану асигнувань (зі змінами та корегуванням) за бюджетними програмами, закріпленими за митницею
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Протягом півріччя
Прогнозне планування видатків на утримання, матеріально-технічне забезпечення діяльності митниці, бухгалтерський облік, складання фінансової, бюджетної звітності, контроль за дотриманням бюджетного законодавства, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку в митниці, заходи щодо раціонального та ефективного використання бюджетних коштів управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності №126 «Про порядок організації бухгалтерського обліку та про деякі фінансові питання». Кошторис та план асигнувань скеровано на затвердження керівництву ДФС листом від 08.01.2019 №114/8/13-70-05. Упродовж півріччя до ДФС направлено шість листів про внесення змін до кошторису 
9.2
Ведення бухгалтерського обліку, здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку. Вжиття заходів щодо раціонального та ефективного використання бюджетних коштів
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності, відділ по роботі з персоналом
Протягом півріччя
Бухгалтерський облік, контроль 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 в установлені строки фінансової та бюджетної звітності 
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Січень
Фінансову та бюджетну звітність за 2018 рік надіслано у встановленому порядку до ДФС України листом від  11.01.2019 №163/8/13-70-05 
9.4
Аналіз стану дебіторської та кредиторської заборгованості митниці 
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Щоквартально
Щоквартально проводиться аналіз стану дебіторської та кредиторської заборгованості. Інформацію надіслано до ДФС України у складі фінансової звітності листами від 09.04.2019 №1503/8/13-70-05 та від 08.07.2019 № 2542/8/13-70-05
9.5
Розробка у межах затвердженої граничної чисельності і фонду заробітної плати проекту штатного розпису митниці; подання його на затвердження в установленому порядку до ДФС
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Протягом півріччя
Складено штатний розпис митниці, затверджений керівництвом ДФС та введений в дію наказом митниці від 06.02.2019 №71

9.6
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
Протягом півріччя
Упродовж півріччя управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності підготувало накази: 
- про преміювання: від 22.02.2019 №6-ф, від 21.03.2019 №7-ф, від 26.03.2019 №11-ф, від 22.04.2019 №13-ф, від 23.04.2019 №15-ф, від 26.04.2019 №16-ф, від 29.05.2019 № 18-ф, від 29.05.2019 №21-ф, від 21.06.2019 №23-ф, від 25.06.2019 №26-ф, 
- на встановлення надбавки за інтенсивність праці: від 25.02.2019 №5-ф, від 21.03.2019 №8-ф, від 26.03.2019 №10-ф, від 23.04.2019 №14-ф, від 26.04.2019 №17-ф, від 29.05.2019 №21-ф, від 24.06.2019 №25-ф,  
- надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань: від 21.06.2019 №24-ф, 
- про встановлення надбавки за вислугу років: від 25.01.2019 №2-ф, від 22.02.2019 №4-ф, від 26.03.2019 № 9-ф,  від 29.05.2019 №19-ф, від 21.06.2019 №22-ф
9.7
Здійснення звірення обсягів передання конфіскованих товарів і транспортних засобів органам ДВС для подальшого розпорядження та обсягів перерахованих до бюджету коштів від їх реалізації, інформування про результати проведеної роботи ДФС 
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Січень
Проведено звіряння даних з органами ДВС Львівської області щодо розпорядження конфіскованим майном. Узагальнений звіт надіслано на адресу ДФС України листом від 15.01.2019 № 200/5/13-70-05
9.8
Укладення з енергопостачальними організаціями та підприємствами-надавачами комунальних послуг договорів про постачання теплової енергії, електричної енергії, природного газу (скрапленого газу), послуг водопостачання і водовідведення у порядку, встановленому чинним законодавством
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Перший квартал 

Проведено тендерні процедури та укладено Договори з переможцями торгів ТзОВ «Благогаз збут», ТзОВ «Львівенергозбут», ТзОВ «WOG».
Договори укладено на постачання води та водовідведення із ТзОВ «Енергія-Тепловодосервіс», КП «Львівводоканал», КП Бродиводоканал»
9.9
Організація проведення щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою територій населених пунктів

Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Квітень-травень
Проведено акцію «За чисте довкілля» на території Галицької районної адміністрації Львівської міської ради, Краковецької селищної ради Яворівського району Львівської області, Шегинської сільської ради Мостиського району Львівської області, Річківської сільської ради Жовківського району Львівської області. Про результати акції проінформовано ДФС листом від 25.04.2019 № 1679/8/13-70-03-04/22.
Під час щорічної Всеукраїнської акції «За чисте довкілля» на митних постах, в адмінбудинку митниці на вул. Костюшка, 1, виробничій базі на вул. Городоцькій, 369 прибрано службові приміщення, коридори, сходові марші та майданчики, холи, санвузли та приведено до належного естетичного вигляду робочі місця, здійснено озеленення об’єктів інфраструктури митниці, впорядковано відомчі будівлі, споруди та  прибудинкові території
9.10
Проведення підготовчих робіт до капітального ремонту фасаду адміністративного будинку митниці за адресою м. Львів, вул. Костюшка,1, капітального ремонту фасаду адміністративного будинку та даху виробничої бази митниці за адресою м. Львів, вул. Городоцька, 369 за умови включення зазначених витрат до кошторису митниці на 2019 рік
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Травень-червень

Відповідно до наказу ДФС України від 18.03.2019 № 8-г «Про затвердження Переліку об’єктів будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації, які  фінансується за рахунок коштів загального фонду Держбюджету України у 20419 році» коштів на проведення підготовчих робіт до капітального ремонту фасаду адміністративного будинку митниці за адресою м. Львів, вул. Костюшка, 1, капітального ремонту фасаду адміністративного будинку та даху виробничої бази митниці за адресою м. Львів, вул. Городоцька, 369 Львівській митниці ДФС не виділено
9.11
Підготовка автотранспорту митниці до роботи у весняно-літній період експлуатації
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Квітень

Відповідно до наказу митниці від 01.04.2019 №207 проведено заходи з підготовки автотранспорту на весняно-літній період експлуатації
9.12
Проведення оформлення на Державну фіскальну службу України нерухомого майна (трансформаторної підстанції ТП № 1547) 
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Червень
Технічну документацію на оформлення на Державну фіскальну службу України нерухомого майна (трансформаторної підстанції ТП № 1547) виготовлено, вона проходить погодження у Львівській міській раді
9.13
Проведення робіт з відведення земельної ділянки в пункті пропуску «Краковець» для майбутньої розбудови 
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Червень
Очікується рішення Яворівської районної ради на отримання дозволу для виготовлення технічної документації з відведення земельної ділянки в пункті пропуску «Краковець» для майбутньої розбудови
9.14
Здійснення системної роботи з розпорядження майном, що перейшло у власність держави
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
За рішенням постійної комісії з розпорядження майном, термін зберігання якого закінчився, а також майном, переданим у власність держави, передано на реалізацію майна на суму 306 567,7 грн. 
Відповідно до наказу Міністерства культури України від 08.11.2018 №960 «Про передачу вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави, для постійного зберігання в державну частину музейного, бібліотечного та архівного фондів» 04.01.2019 за рішенням постійної комісії Львівської митниці ДФС з розпорядження майном, термін зберігання якого закінчився, а також майном, переданим у власність держави (протокол №1 від 04.01.2019), здійснено розпорядження друкованими виданнями, визнаними культурними цінностями та предметами релігійного культу, а саме: безоплатно передано друковані видання та предмети релігійного культу в державну частину музейного та бібліотечного фондів, а також відповідно до наказу Міністерства культури України від 08.11.2018 №960 «Про передачу вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави, для постійного зберігання в державну частину музейного, бібліотечного та архівного фондів» 05.02.2019 за рішенням постійної комісії Львівської митниці ДФС з розпорядження майном, термін зберігання якого закінчився, а також майном, переданим у власність держави (протокол №2 від 05.02.2019), здійснено розпорядження друкованими виданнями та предметами образотворчого мистецтва, визнаними історико-культурними цінностями та предметами релігійного культу, а саме: безоплатно передано культурні цінності та предмети релігійного культу в державну частину музейного та бібліотечного фондів.
Листами від 11.05.2019 №1839/8/13-70-03-05/17 та від 31.05.2019 №2063/8/13-70-03-05 Львівською митницею ДФС скеровано матеріали до Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності ДФС щодо зброї та боєприпасів, книг, газет, статуеток, які є історичною та культурною цінністю, для подання на розгляд Експертно-фондової ради з питань безоплатної передачі вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави.
Відповідно до абзацу 2 п.11 Порядку обліку, зберігання, оцінки вилученого митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передавання цього майна органам державної виконавчої служби і розпорядження ним, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2001 №1724 із змінами і доповненнями, за дорученнями державних виконавців Галицькому відділу поліції ГУНП у Львівській області передано 2 169 одиниці зброї.
01.04.2019, 03.04.2019, 06.06.2019 та 10.06.2019 надіслано листи №№ 465/5/13-70-03-05/19, 479/5/13-70-03-05/19, 754/5/13-70-03-05/19, 776/5/13-70-03-05/19 на адресу Галицького відділу поліції  ГУНП у Львівській області з переліком та копіями документів на зброю та боєприпаси, конфіскованих за рішенням суду, для їх передавання органам Національної поліції митницями ДФС за дорученнями державних виконавців
9.15
Контроль та передавання майна, конфіскованого за рішенням суду, органам Державної виконавчої служби України
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
26.03.2019 року проведено спільну нараду (протокол №3-сп) митниці та управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Львівській області щодо вирішення проблемних питань, які виникають при виконанні судових рішень про конфіскацію майна, узгодження питань взаємодії при застосуванні наказу Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України від 23.03.2018 №892/5/379, шляхи покращення роботи з метою своєчасного розпорядження конфіскованим майном. В період з 01.01.2019 по 30.06.2019 органам ДВС на підставі рішень суду зі складів митниці передано конфіскованого майна на загальну суму 10 935 335,94 грн
9.16
Організація та проведення 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 
Червень

Наказом митниці №337 від 31.05.2019 «Про проведення піврічної інвентаризації» створено інвентаризаційні комісії, які провели інвентаризацію вилучених, прийнятих на зберігання, конфіскованих, переданих в реалізацію та інших товарів і транспортних засобів, що перейшли у власність держави, за станом на 01.06.2019 року в усіх місцях зберігання товарів і транспортних засобів: на складах митниці, складах відповідального зберігання та реалізації
9.17
Організація укладання договорів з підприємствами та організаціями щодо зберігання майна, що швидко псується, а також реалізації та знищення майна, яким митниця набула права розпоряджатись
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Перше півріччя 

Укладено договори:
1) про відповідальне зберігання з: ПП «Агропродовольча промислова компанія», ТзОВ «Міжнародний логістичний транспортний центр «Леопорт», Благодійним фондом «Шаріти-Червоноград»;
2) про реалізацію майна з: ТзОВ «Паритет-Плюс», ТзОВ «Арктур»; 
3) про знищення майна з: Жовківською філією Державного підприємства «УКРВЕТСАНЗАВОД», ТзОВ «КАПІТАЛ АЛЬЯНС ПАРТНЕРС»
Розділ 10. Організація роботи з персоналом. Запобігання і боротьба з корупцією
10.1
Організація роботи конкурсної комісії і проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад державних службовців, вивчення та аналіз документів кандидатів на вакантні посади. Здійснення відповідно до Закону України „Про державну службу" комплектування структурних підрозділів митниці керівними працівниками та спеціалістами відповідного фаху і кваліфікації, підготовка проектів наказів про їх призначення
Відділ по роботі з персоналом
Протягом півріччя
За звітний період проведено два конкурсних відбори на вакантні посади в митниці.
Зокрема відповідно до наказу від 24.04.2019 №257 оголошено конкурс на одну вакантну посаду. Конкурсною комісією було опрацьовано та допущено до участі у конкурсі на посаду заступника начальника відділу митного оформлення «Броди» митного поста «Північний» Львівської митниці ДФС 5 кандидатів. За результатами тестування, розв’язання ситуаційних завдань та співбесіди за результатами конкурсу визначено переможця та одного другого кандидата. За результатами конкурсу призначено на зазначену вакантну посаду переможця конкурсного відбору та другого кандидата.
Відповідно до наказу від 08.05.2019 № 285 оголошено конкурс на три вакантні посади. Конкурсною комісією було опрацьовано документи всіх кандидатів. Не допущено через невідповідність документів установленим кваліфікаційним вимогам трьох кандидатів. Допущено до участі у конкурсі на посади:
- державного інспектора відділу бухгалтерського обліку вилученого майна управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Львівської митниці ДФС’ (тимчасово, на умовах строкового трудового договору на період відсутності основного працівника) двох кандидатів;
	державного інспектора відділу митної статистики  (тимчасово, на умовах строкового трудового договору на період відсутності основного працівника) - чотирьох кандидатів;
головного державного інспектора відділу митного оформлення №5 митного поста «Грушів» (тимчасово, на умовах строкового трудового договору, на період відсутності основного працівника) одинадцятьох кандидатів.

За результатами проведеного тестування та співбесіди на зазначені вакантні посади визначено трьох переможців та трьох других за результатами конкурсу.
За результатами конкурсу призначено на зазначені вакантні посади 3 переможців конкурсного відбору та одного другого кандидата
10.2
Проведення заходів щодо створення електронних версій службових посвідчень та їх обліку, оформлення та видачі 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
Сектор забезпечення службовими посвідченнями Департаменту кадрової політики та роботи з персоналом ДФС виготовив 958 посвідчень для працівників митниці. Управління по роботі з персоналом до кінця першого півріччя 2019 року видало 924 службових посвідчення.
До управління по роботі з персоналом при звільненні та переведенні до іншого органу ДФС посадові особи митниці повернули 25 службових посвідчень для подальшого знищення. Вилучено 25 службових посвідчень у зв’язку з невідповідністю даних.
Видано 31 довідку про приналежність посадових осіб до Львівської митниці ДФС, відповідно до абз. 2 п. 3 наказу ДФС від 23.10.2014 №207 «Про службові посвідчення працівників органів Державної фіскальної служби».
Проведено одну тематичну перевірку за фактом втрати службового посвідчення
10.3
Ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників, бронювання військовозобов’язаних митниці
Відділ по роботі з персоналом
Протягом півріччя
Упродовж півріччя заброньовано чотирьох військовозобов’язаних, до військових комісаріатів скеровано 49 листів з інформацією щодо військовозобов’язаних, прийнятих та звільнених з митних органів
10.4
Проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»
Відділ по роботі з персоналом
За потребою
Протягом півріччя надіслано запити до органів Державної фіскальної служби України щодо п’яти працівників митниці. На підставі отриманих відповідей щодо трьох працівників завершено перевірку та підготовлено довідки відповідно до Закону України «Про очищення влади»

10.5
Організація роботи і здійснення заходів щодо підвищення кваліфікації посадових осіб Митниці шляхом їх участі у навчанні за професійними програмами, за програмами тематичних постійно діючих та короткострокових семінарів, та в процесі професійного навчання без відриву від роботи
Відділ по роботі з персоналом
Протягом півріччя
Професійна підготовка працівників митниці проводилась відповідно до наказу від 13.12.2018 № 916-о «Про організацію та проведення професійного навчання без відриву від роботи посадових осіб Львівської митниці ДФС у І навчальному періоді 2019 року».
Відповідно до цього наказу в митниці створено 66 навчальних груп, у яких навчання проводилося згідно з навчально-тематичними планами.
Відповідно до наказу від 12.06.2019 № 449~о «Про проведення заліків за підсумками професійного навчання без відриву від роботи у 1 навчальному періоді 2019 року» 18.06.2019-19.06.2019 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 розробляло управління по роботі з персоналом із технічною допомогою Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС. Тестові завдання містили питання на знання положень нормативно-правових актів з питань митної та податкової справи, державної служби, протидії корупції та етики поведінки.
Окрім того, протягом півріччя 82 посадові особи митниці  підвищили свою кваліфікацію у навчальних центрах

10.6
Розгляд подань, підготовка наказів про присвоєння чергових і дострокових спеціальних звань, здійснення контролю за дотриманням термінів присвоєння чергових спеціальних звань
Відділ по роботі з персоналом
Протягом півріччя
У звітному періоді видано 32 накази про присвоєння первинних, чергових та дострокових звань працівникам митниці, з них:
28 наказів про присвоєння первинних/чергових спеціальних звань (чергові/первинні спеціальні звання присвоєно 45 працівникам);
4 накази про присвоєння дострокових спеціальних звань (дострокові спеціальні звання присвоєно 26 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)
10.7
Забезпечення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в структурних підрозділах митниці, у т.ч. правового, організаційно-управлінського і профілактичного характеру
Відділ з питань запобігання та виявлення корупції
Протягом півріччя
Протягом півріччя забезпечено проведення в зоні діяльності митниці 135 заходів щодо запобігання, припинення та недопущення вчинення посадовими особами митниці порушень антикорупційного та іншого законодавства, порушень службової дисципліни, дотримання Правил етичної поведінки в органах ДФС.
Під час цих заходів забезпечено роз’яснювально-профілактичну роботу з керівниками структурних підрозділів митниці та підпорядкованими їм посадовими особами щодо запобігання та недопущення вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, порушення спеціальних обмежень, установлених для державних службовців, визначених Кримінальним Кодексом України (розділ ХVII «Злочини у сфері службової діяльності»), Законами України «Про запобігання корупції», «Про державну службу», нормативно-правових актів з питань державної митної справи тощо.
Також проведено роботу щодо вивчення та аналізу морального клімату у структурних підрозділах Львівської митниці ДФС з метою визначення кола осіб, дії або бездіяльність, яких можуть призвести до негативних явищ під час службової діяльності, в тому числі тих, які схильні до зловживання алкогольними напоями, психотропними речовинами, не дотримуються загальноприйнятих норм поведінки в робочий час та в побуті. 
Протягом І півріччя 2019 року ініційовано та взято участь в 46 перевірках (службових розслідуваннях), під час яких досліджували питання щодо причин та умов, які призвели до вчинення посадовими особами Львівської митниці ДФС порушень вимог антикорупційного законодавства України, нормативно-правових актів з питань державної митної справи, за результатами яких шістьох працівників притягнуто до дисциплінарної відповідальності, 28 – позбавлено премії. 
У правоохоронні органи скеровано матеріали трьох справ для оцінки та прийняття рішення відповідно до вимог законодавства. За результатами розгляду матеріалів правоохоронними органами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 368, 364, 367 КК України та розпочато досудове розслідування.
Крім цього, виявлено та вжито заходів щодо документування двох фактів спроби надання неправомірної вигоди посадовим особам Львівської митниці ДФС, за що передбачено відповідальність за ст. 369 КК України

10.8
Здійснення контролю за дотриманням посадовими особами митниці Правил етичної поведінки та запобігання корупції в органах ДФС, вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів
Відділ з питань запобігання та виявлення корупції
Протягом півріччя
У звітному періоді працівники відділу з питань запобігання та виявлення корупції з метою виконання вимог антикорупційного законодавства, зокрема, статті 28 Закону України «Про запобігання корупції», на постійній основі проводили заходи щодо роз’яснення посадовим особам митниці окремих положень Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 29.09.2017 №839 під час здійснення службових обов’язків, здійснювали контроль за виконанням вимог розпорядження Львівської митниці ДФС від 17.05.2018 №31 «Про вжиття заходів» та дотримання Правил етичної поведінки в органах ДФС, затверджених наказом ДФС від 03.04.2019 №257.
У 6-ти випадках забезпечено врегулювання потенційного конфлікту інтересів, які виникали в посадових осіб митниці під час виконання службових обов’язків. Розглянуто одне звернення щодо можливого порушення посадовими особами митниці Правил етичної поведінки в органах ДФС.
За результатами розгляду порушень не встановлено
10.9
Вжиття організаційних заходів щодо своєчасного подання посадовими особами митниці та колишніми працівниками, які звільнилися у 2017 році, декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2017 рік, складання звітів з цього питання та скерування їх до ДФС
Відділ з питань запобігання та виявлення корупції
Квітень
У І декаді квітня 2019 року працівники відділу з питань запобігання та виявлення корупції провели 1039 перевірок щодо своєчасності подання посадовими особами митниці  до Єдиного Державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування декларацій за 2018 рік, в тому числі осіб, які у 2018 році припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави. 
За результатами перевірок встановлено три факти неподання декларацій, про що повідомлено НАЗК та Департамент з питань запобігання та виявлення корупції ДФС України
Розділ 11. Забезпечення охорони державної таємниці, технічного та криптографічного  захисту інформації
11.1
Здійснення контролю за виконанням ст. 28 Закону України «Про державну таємницю» щодо дотримання порядку виїзду за межі України у приватних та службових справах працівниками митниці, які мають допуск та доступ до державної таємниці
Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом півріччя
Протягом півріччя здійснювався постійний контроль дотримання порядку виїзду за межі України у приватних та службових справах працівниками митниці, які мають допуск та доступ до державної таємниці, випадки несанкціонованих виїздів працівників-секретоносіїв за межі України відсутні
11.2
Проведення річної перевірки наявності секретних документів, які надійшли та були виготовлені в митниці у 2018 році, оформлення результатів перевірки відповідним актом
Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації

Січень
Загальну (річну) перевірку наявності секретних документів, справ та інших носіїв секретної інформації в РСО за 2018 р. проведено 14.01.2019, акт № 1дск, затверджений начальником митниці 14.01.2019
11.3
Підготування і скерування в СБУ та ДФС України звіту про стан охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації в митниці за 2018 рік
Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Лютий
Звіти про стан охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації за 2018 рік спрямовані на адресу Управління СБУ у Львівській області (супровідний лист від 23.01.19 № 12/5/13-70-02/2дск) та департаменту ОДТТКЗІ ДФС (супровідний лист від 23.01.19 № 13/5/13-70-02/2дск)

11.4
Ïðîâåäåííÿ ³íñòðóêòàæ³â îñîáîâîãî ñêëàäó, ÿêèé ìàº äîïóñê òà äîñòóï äî äåðæàâíî¿ òàºìíèö³, ïåðåä âè¿çäîì çà êîðäîí, à òàêîæ ðåºñòðàö³ÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî çà³íòåðåñîâàí³ñòü ç áîêó ³íîçåìö³â ñåêðåòíîþ ³íôîðìàö³ºþ, ïðî ñïðîáè êîìïðîìåòàö³¿ àáî âñòàíîâëåííÿ êîíòàêò³â, íå ïåðåäáà÷åíèõ ïðîãðàìîþ â³äðÿäæåííÿ òîùî, ðåºñòðàö³ÿ òàêèõ ³íñòðóêòàæ³â
Ñåêòîð îõîðîíè äåðæàâíî¿ òàºìíèö³, òåõí³÷íîãî òà êðèïòîãðàô³÷íîãî çàõèñòó ³íôîðìàö³¿
Ïðîòÿãîì ï³âð³÷÷ÿ
Постійно проводяться інструктажі особового складу, який має допуск та доступ до державної таємниці, перед виїздом за кордон під підпис у журналі обліку виїздів за кордон працівників, яким надано допуск до державної таємниці (форма 92), випадків несанкціонованих виїздів працівників-секретоносіїв за межі України не було
11.5
Ï³äãîòóâàííÿ ìåòîäè÷íèõ ìàòåð³àë³â, â³äïîâ³äíî äî ï. 42 Ïîðÿäêó ¹ 939, äëÿ ïðîâåäåííÿ çàë³ê³â ç ïðàö³âíèêàìè ìèòíèö³, ÿê³ ìàþòü äîïóñê òà äîñòóï äî äåðæàâíî¿ òàºìíèö³ ç ìåòîþ ïåðåâ³ðêè çíàííÿ íèìè âèìîã íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â ç ïèòàíü îõîðîíè äåðæàâíî¿ òàºìíèö³ òà çàáåçïå÷åííÿ ðåæèìó ñåêðåòíîñò³
Ñåêòîð îõîðîíè äåðæàâíî¿ òàºìíèö³, òåõí³÷íîãî òà êðèïòîãðàô³÷íîãî çàõèñòó ³íôîðìàö³¿
×åðâåíü
Підготовлені методичні матеріали для проведення заліків, відповідно до п. 42 Порядку № 939, для проведення заліків з працівниками митниці, які мають допуск та доступ до державної таємниці з метою перевірки знання ними вимог нормативних документів з питань охорони державної таємниці та забезпечення режиму секретності
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