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Додаток 
до листа Миколаївської митниці
від ____._____.2019 р. №_____________

Головна  ДФС у регіоні  Митниця  Публічна інформація «Відкриті дані»

Звіт 
про виконання Плану роботи Миколаївської 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
Прогнозування очікуваних показників надходжень платежів до державного бюджету у розрізі видів платежів, основних бюджетоутворюючих груп товарів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, митний контроль та митне оформлення товаропотоків яких здійснюється у зоні діяльності Миколаївської митниці ДФС (далі – митниця)

Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання, 
митні пости

Щомісячно
Протягом звітного періоду управлінням адміністрування митних платежів збиралася, аналізувалась та відповідно узагальнювалась інформація щодо прогнозу надходжень митних платежів у розрізі видів платежів, основних бюджетоутворюючих груп товарів та визначальних суб’єктів ЗЕД, надана митними постами митниці. 
Відповідну інформацію надіслано до Департаменту адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання ДФС за встановленою формою звітності № 3 на електронну п/с «DMS UFM» та до Департаменту моніторингу доходів та обліково-звітних систем ДФС  (копію до ГУ ДФС у Миколаївській області) за встановленими формами звітності, зокрема, за формою додатку 6 (12 листів) та щотижня (щоп’ятниці) за формами додатків 3, 6, щоденно за формою додатку 10

1.2
Організація виконання індикативних показників доходів до загального та спеціального фонду Державного бюджету України, доведених митниці наказами ДФС

Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання, 
митні пости

Щомісячно
Протягом звітного періоду митницею здійснювались заходи спрямовані на виконання індикативних показників надходжень податків і зборів до загального фонду Державного бюджету України, доведених митниці наказами ДФС, та проводилась робота по пошуку додаткових резервів.
Керівництвом митниці на постійній основі проводились зустрічі з представниками підприємств – платників податків з питання забезпечення збільшення середньоденних надходжень митних платежів і виконання бюджетних завдань, встановлених для митниці, та прискорення митного оформлення товарів. 
Інформацію стосовно забезпечення виконання показників надходжень платежів надіслано до Департаменту адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання ДФС листами (6 листів) та листами й факсом до Департаменту моніторингу доходів та обліково-звітних систем ДФС (6 листів)

1.3
Забезпечення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати у повному обсязі платниками податків до бюджету митних платежів  та виконання індикативних показників доходів до загального та спеціального фондів державного бюджету у розрізі видів митних платежів

Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання, 
митні пости

Протягом півріччя
Протягом звітного періоду Миколаївською митницею до Державного бюджету України cтягнуто та перераховано 2 033,5 млн. грн, у тому числі: в січні – 245,8 млн.грн (118,3% індикативних показників); в лютому – 440 млн.грн (134,3% індикативних показників); в березні –                       480,7 млн.грн (100,9% індикативних показників); в квітні – 241,3 млн. грн (74% індикативних показників); в травні – 350 млн.грн (107,5% індикативних показників); в червні – 275,8 млн.грн (46,5% індикативних показників).
Інформацію стосовно забезпечення виконання показників надходжень платежів надіслано до Департаменту адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання ДФС листами (6 листів) та листами й факсом до Департаменту моніторингу доходів та обліково - звітних систем ДФС (6 листів)

1.4
Виявлення та залучення усіх наявних резервів для виконання індикативних показників доходів, зокрема шляхом проведення додаткових заходів щодо контролю за правильністю класифікації товарів, визначення їх митної вартості та країни походження

Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання, 
митні пости

Протягом півріччя
Протягом звітного періоду митницею забезпчено здійснення ретельного та систематичного контролю за правильністю класифікації товарів, визначення їх митної вартості та країни походження: зокрема, додаткові перерахування у першому півріччі 2019 року внаслідок здійснення контролю за виконанням індикативних показників надходжень митних платежів за результатами проведення додаткових заходів щодо контролю:
за визначенням митної вартості склали 66,2 млн.грн:                  у січні – 9219,8 тис.грн, у лютому – 10223,8 тис.грн,                   у березні – 6067,2 тис.грн, у квітні – 4850,2 тис.грн,                        у травні – 21022,7 тис.грн, у червні – 14830,6 тис.грн; 
від контролю за класифікацією товарів – 5,8 млн.грн:                   у січні – 77,4 тис.грн, у лютому – 759,7 тис.грн, у березні – 1606,3 тис.грн, у квітні – 1025,0 тис.грн, у травні – 1104,4 тис.грн, у червні – 1212,2 тис.грн; 
    від контролю за визначенням країни походження товарів – 8,4 млн.грн: у січні – 450,5 тис.грн, у лютому – 3443,9 тис.грн, у березні – 1484,8 тис.грн, у квітні – 1536,2 тис.грн, у травні – 744,2 тис.грн, у червні – 778,8 тис. гривень.
    Крім того, митницею систематично складалися щотижневі плани, спрямовані на збільшення надходжень митних платежів до Державного бюджету України, у т.ч. шляхом проведення додаткових заходів щодо контролю за правильністю класифікації товарів, визначення їх митної вартості та країни походження.
    Інформацію стосовно забезпечення виконання показників надходжень платежів до Державного бюджету України надіслано до Департаменту адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання ДФС листами (6 листів).
    Інформацію стосовно виконання планів заходів Миколаївської митниці ДФС, спрямованих на збільшення надходжень митних платежів до Державного бюджету України, надіслано до Департаменту моніторингу доходів та обліково-звітних систем ДФС (копію до ГУ ДФС у Миколаївській області) (58 листів)

1.4.1
Направлення на автентичність документів поданих для митного оформлення в частині правильності визначення митної вартості товарів ризиковими суб’єктами декларування

Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання
Лютий-березень
     У першому півріччі 2019 року на автентичність було направлено 16 запитів в частині правильності визначення митної вартості товарів ризиковими суб’єктами декларування, з них 7 протягом лютого-березня 2019 року. Отримано 1 відповідь. ДФС листом від 02.04.19 № 11036/7/99-99-06-02-17 відмовлено у надісланні запиту до іноземної держави

1.4.2
Перевірка митного оформлення товарів із наданням сертифікату про походження товарів форми СТ-1  
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання

Січень - лютий
Протягом першого півріччя 2019 року було подано та перевірено 311 (з яких 105 протягом січня-лютого 2019 року) сертифікатів СТ-1, що на 4% менше показника на аналогічний період 2018 року (324). Зміни відбулись за рахунок наявних тенденцій по зниженню товарообігу між Україною та країнами СНД, так за 6 місяців 2019 року було оформлено 391 митних декларацій, за аналогічний період 2018 року –477

1.4.3
Взаємодія із ГУ ДФС щодо проведення перевірок правильності класифікації товарів суб’єктами ЗЕД після митного оформлення 
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання
Протягом півріччя (у разі встановлення фактів)
Протягом першого півріччя митницею було ініційовано та направлено 8 запитів до ГУ ДФС щодо проведення перевірок правильності класифікації товарів суб’єктами ЗЕД після митного оформлення. За результатами опрацювання проведено 5 перевірок, ще 3 запита на опрацюванні. За результатами перевірок                    ГУ ДФС виставлено податкові повідомлення-рішення на суму 771,2 тис. гривень

1.5
Забезпечення здійснення моніторингу рівнів митної вартості товарів та аналізу окремих груп товарів для виявлення таких, що декларуються із заниженням митної вартості (транспортні засоби, сировинні товари). Забезпечення реагування на виявлені випадки заниження митної вартості товарів

Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання, 
митні пости

Протягом півріччя
Протягом звітного періоду за результатами здійснення щоденного моніторингу митного оформлення за митними деклараціями, зокрема, в частині, що стосується контролю за правильністю визначення митної вартості товарів відбулося додаткове надходження митних платежів у розмірі 66,2 млн. грн, у тому числі за результатами                                       527 рішень щодо визначення митної вартості товарів, винесених митницею, з яких 247 на транспортні засоби, 106 на товар «сода каустична», 46 на товар «каміння вапнякове технологічне». 
Звіти направлені до Департаменту адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання ДФС за формою ДМВ-1 (6 листів)

1.6
Посилення контролю за правильністю класифікації товарів відповідно до вимог УКТ ЗЕД шляхом аналізу митних декларацій, поданих до митного оформлення, а також здійснення моніторингу оформлених митних декларацій з метою пошуку резервів додаткових надходжень митних платежів

Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання,
митні пости

Протягом півріччя
Протягом звітного періоду забезпечено здійснення систематичного моніторингу (як у режимі «он-лайн», так і після завершення митного оформлення) за правильністю класифікації товарів. Додаткові перерахування за результатами проведення додаткових заходів щодо контролю за класифікацією товарів склали – 5,8 млн. гривень. Всього у звітному періоді митницею було винесено 35 рішень про визначення коду товару. 
 Звіти за встановленою формою звітності РКР-1, 2, 3, 4 та аналітичні довідки надіслано до Департаменту адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання ДФС листами та копії на електронну п/с DMS DMTR SK (6 листів)

1.7
Здійснення аналізу ефективності застосування регіональних профілів ризику, їх оновлення у разі необхідності

Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання

Протягом півріччя
Протягом звітного періоду переглянуто діючий регіональний профіль ризику «Контроль класифікації товарів (на регіональному рівні)». Доповідною запискою управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання митниці від 08.02.2019           № 82/14-70-19-42 «Про наповнення регіонального профілю ризику «Контроль класифікації товарів (на регіональному рівні)» затверджено перелік товарів регіонального профілю ризику, який вміщує 34 товарних позиції, з яких 1 на рівні товарних позицій, 7 на рівні товарних підпозицій, 3 на рівні товарних категорій та 23 на рівні товарних підкатегорій. Доповідною запискою управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання митниці від 25.03.2019 № 163/14-70-19-42 «Про наповнення регіонального профілю ризику «Контроль класифікації товарів (на регіональному рівні)» затверджено перелік товарів регіонального профілю ризику, який вміщує 37 товарних позиції, з яких 1 на рівні товарних позицій, 8 на рівні товарних підпозицій, 3 на рівні товарних категорій та 25 на рівні товарних підкатегорій.
У зв’язку з припиненням дії регіонального профілю ризику «Контроль класифікації товарів (на регіональному рівні)» та для подальшої ефективної дії профілю митницею щомісячно у розділі 5 Аналітичної довідки про проведену класифікаційну роботу надавалися пропозиції щодо наповнення та скасування переліків товарів у профілі. Інформацію надіслано листом від 01.07.2019               № 3391/8/14-70-19-38 до Департаменту адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання ДФС та копію на електронну п/с DMS DMTR SK 
Інформацію про застосування регіонального профілю ризику надіслано за формою СУР-1 (щомісяця) та за формою СУР-2 (щоквартально) до Департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії ДФС (6 листів)

1.8
Проведення перевірки митних оформлень на предмет дотримання підстав для надання податкових пільг

Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду проведено аналіз наданих при митному оформленні податкових пільг. Сума наданих митницею пільг за вказаний період склала 883,1 млн.грн, що на 7 % перевищує значення показника аналогічного періоду минулого року (який, відповідно, становив              825,4 млн.грн). Інформацію надіслано до Департаменту адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання ДФС за встановленою формою звітності № 6 на електронну п/с «DMS UFM» (6 звітів)

1.8.1
Проведення перевірки застосування антидемпінгових заходів
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання
Лютий-березень
Протягом звітного періоду здійснено моніторинг митних оформлень щодо перевірки підстав незастосування антидемпінгового мита, порушень застосування антидемпінгових заходів не встановлено. Протягом першого півріччя 2019 року було сплачено та перераховано до Державного бюджету України антидемпінгового мита у розмірі 28,6 млн. гривень 

1.8.2
Проведення перевірки митних оформлень на предмет дотримання підстав застосування режиму вільної торгівлі до товарів 
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання
Квітень-травень
Протягом звітного періоду забезпечено онлайн моніторинг митних оформлень товарів на предмет дотримання підстав застосування режиму вільної торгівлі до товарів. У першому півріччі 2019 року до уповноважених органів країн СНД направлено 54 документа про країну походження товарів. Отримано відповіді щодо 26 документів про походження товарів. Щодо 4 документів походження не підтверджено – сплачено 324,4 тис грн. платежів, щодо 3 документів, за результатами аналізу наданої уповноваженими органами інформації, митницею відмовлено в застосуванні режиму вільної торгівлі – сплачено 588,5 тис грн. платежів

1.9
Прийняття попередніх рішень про класифікацію та кодування товарів згідно з УКТЗЕД, в тому числі комплектних об'єктів

Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання

Протягом півріччя
Протягом звітного періоду прийнято 1 попереднє рішення про класифікацію та кодування товарів згідно з УКТЗЕД на товар «сушильний апарат томатної пасти у томатний порошок»
1.10
Проведення верифікації (перевірки достовірності) документів про походження товарів з України

Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання

Протягом півріччя
Протягом звітного періоду здійснено перевірку               70  сертифікатів походження на товар «пісок тригідрату оксиду алюмінію вологого» по запиту Республіки Білорусь, 1 сертифікату походження на товари «майонезний соус», «кетчуп» по запиту Митного департаменту Служби доходів Міністерства фінансів Грузії. Походження товарів підтверджено 

1.11
Видача сертифікатів про походження у випадках, установлених міжнародними договорами

Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання

Протягом півріччя
Протягом першого півріччя 2019 року митницею в рамках Угоди про асоціацію з ЄС за заявами підприємств-експортерів видано 2017 сертифікатів з перевезення товарів форми EUR.1, що на 17,5 % більше показника на аналогічний період минулого року (1716 сертифікатів) 
                   
1.12
Контроль застосування вимог щодо надання товарам преференційного режиму оподаткуванням в частині доповнення профілю ризику «Заходи оперативного реагування (на регіональному рівні)
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання,
сектор з управління ризиками

Протягом півріччя
Протягом першого півріччя 2019 року управлінням адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання було надано 2 пропозиції до сектору з управління ризиками про внесення інформації із використанням модуля «Конструктор профілів ризику» на регіональному рівні в частині контролю застосування вимог щодо надання товарам преференційного режиму оподаткуванням в межах режиму вільної торгівлі з Європейським Союзом



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

2.1
Здійснення контролю за застосуванням митними постами передбачених законом заходів офіційного контролю під час переміщення товарів через митний кордон України

Відділ організації митного контролю та оформлення

Протягом півріччя
У звітному періоді здійснено щомісячний аналіз стану застосування митними постами передбачених законом заходів нетарифного регулювання ЗЕД під час переміщення товарів через митний кордон України. Узагальнена інформація за результатами  аналізу щомісяця надавалась на адресу ДФС

2.2
Організація та координація роботи митних постів з виконання митних формальностей щодо товарів, які поміщуються (поміщені) у відповідний митний режим

Відділ організації митного контролю та оформлення

Протягом півріччя
 Протягом січня - червня 2019 року на постійній основі вживались заходи стосовно координації роботи митних постів з виконання митних формальностей щодо товарів, які поміщуються (поміщені) у відповідний митний режим.
Пропозиції щодо вирішення проблемних питань за результатами  роботи узагальнені та надані на адресу ДФС
2.3
Організація та координація роботи митних постів з питань внесення змін до митних декларацій, зокрема, шляхом оформлення аркуша коригування, визнання митних декларацій недійсними

Відділ організації митного контролю та оформлення
Протягом півріччя
Протягом січня - червня 2019 року на митних постах складено 775 аркушів коригування, 24 митних декларацій визнані недійсними на підставі звернення декларанта. Під час внесення змін до митної декларації або визнання їх недійсними вносилась відповідна інформація до АСМО «Інспектор» та ЄАІС органів доходів і зборів
2.4
Організація контролю за провадженням видів діяльності, визначених ст. 404 Митного кодексу України
Відділ організації митного контролю та оформлення
Протягом півріччя
      Протягом звітного періоду на підставі наказів митниці  проводились перевірки провадження видів діяльності, визначених  ст. 404 Митного кодексу України (далі – МКУ) (всього здійснено 3 перевірок складів тимчасового зберігання). Під час перевірок порушення вимог чинного законодавства не виявлені
 
2.5
Координація та контроль діяльності митних постів в частині запобігання переміщенню через митний кордон України контрафактних товарів, що можуть містити об'єкти права інтелектуальної власності, які охороняються законодавством України 

Відділ організації митного контролю та оформлення
Протягом півріччя
     Протягом звітного періоду у встановленому порядку прийняті рішення про призупинення митного оформлення  228 товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, із обов’язковим письмовим інформуванням представників правовласників та декларантів. У всіх випадках митне оформлення завершене після надання представником правовласника письмової згоди на поновлення митного оформлення товарів відповідно до частини 11 статті 399 МКУ на підставі інформації митниці 
2.6
Здійснення контролю за доставкою товарів і транспортних засобів комерційного призначення, які перебувають під митним контролем, до митниці призначення

Відділ організації митного контролю та оформлення
Протягом півріччя
     Протягом звітного періоду здійснювався щоденний контроль за доставкою товарів і транспортних засобів комерційного призначення, які перебувають під митним контролем, зокрема за 9775 митними деклараціями під час вивезення товарів та 6941 митна декларація під час ввезення. Випадки недоставляння товарів у звітному періоді відсутні. Інформація про результати контролю у вигляді звіту встановленої форми щомісячно надавалась до ДФС
 
2.7
Моніторинг виконання посадовими особами митних постів митних формальностей, сформованих за результатами застосування системи управління ризиками

Відділ організації митного контролю та оформлення
Протягом півріччя
     Протягом січня - червня 2019 року КПЕ (частка митних декларацій, по яких за результатами виконання митницею  згенерованих автоматизованою системою управління ризиками (далі АСУР) митних формальностей було фактично виявлено розбіжності) склав 7%.
     Також, коефіцієнт (частка митних декларацій, по яких митний огляд проводився за ініціативи посадової особи митниці без генерування АСУР митних формальностей щодо необхідності проведення митного огляду) за цей період склав 1% (норма -  не перевищувати 3,5 відсотка).
За результатами аналізу повноти виконання вимог АСУР необґрунтованих або безпідставних випадків невиконання згенерованих форм митного контролю не виявлено   

2.8
Здійснення контролю за дотриманням митними постами вимог чинного законодавства за напрямом державного експортного контролю у процесі зовнішньоекономічної діяльності

Відділ організації митного контролю та оформлення

Протягом півріччя
     Протягом звітного періоду на постійній основі вживались заходи з контролю за дотриманням митними постами вимог чинного законодавства з питань державного експортного контролю під час виконання митних формальностей. 
      За результатами вжитих заходів узагальнена інформація щомісячно направлялась на адресу ДФС
2.9
Виконання заходів контролю за дотриманням підприємствами вимог митних режимів; виконання відповідних заходів контролю щодо товарів, поміщених у митні режими. Забезпечення повноти та своєчасності виконання митних формальностей при митному оформленні товарів у відповідний митний режим

Митні пости

Протягом півріччя
Протягом звітного періоду на митних постах проводились перевірки дотримання встановлених Митним кодексом України та іншими законами України правил провадження діяльності, контроль за якою покладено на митні органи: забезпечення та посилення контролю за зберіганням вантажів на митних складах та складах тимчасового зберігання; недопущення порушень порядку та умов зберігання вантажів; дотримання вимог законодавства України щодо застосування митного режиму тимчасового ввезення/вивезення.
        Так,  на митних постах:
       «Первомайськ» проводилися перевірки наявності та функціонування систем відеоспостереження та систем електронного обліку товарів і транспортних засобів на  митному складі, що розташований в зоні діяльності митного посту, на виконання підпункту 4 пункту 2.3 наказу Міністерства фінансів України від 16.07.2012 № 835 отримані щоквартальні звіти про рух товарів на митному складі (від 01.04.2019 та 27.06.2019).
Також проводились перевірки дотримання вимог законодавства України щодо застосування митного режиму тимчасового ввезення / вивезення ВП «ЮУ АЕС». За результатами перевірки порушень вимог законодавства  виявлено не було.
        З метою удосконалення митного оформлення та митного контролю операцій з переробки, попередження та недопущення порушень законодавства України з питань митної справи, підрозділом проводились перевірки дотримання підприємствами режиму переробки на митній території України, а саме: ПрАТ «Санта Україна» та                  ПП «Вікторія-8». За результатами були складені акти  перевірки  05.06.2019 № 02/19, 05.06.2019 № 03/19. Порушень вимог законодавства не виявлено.
«Октябрський» було проведено перевірку дотримання підприємствами митних режимів, а саме, режиму «митний склад». За результатами проведених перевірок порушень перебування товарів у даному митному режимі не виявлено. Складено відповідні акти перевірки: № 2                   від 08.01.2019, № 57 від 27.03.2019, № 62 від 02.04.2019. Також проведені перевірки наявності та функціонування систем відеоспостереження та систем електронного обліку товарів і транспортних засобів на  митному складі, що розташований в зоні діяльності митного посту, на виконання підпункту 4 пункту 2.3 наказу Міністерства фінансів України від 16.07.2012 № 835, отримано щоквартальні звіти про рух товарів на митному складі  за               І квартал 2019 року від 02.04.2019, за II квартал                           від 02.07.2019.    
 «Костянтинівка» було проведено перевірку дотримання порядку та умов зберігання вантажів  на митних ліцензійних складах ТОВ «Техноторг-Дон». Під час перевірки підприємства встановлено відповідність наявних товарів тим, що зазначені в документах та базах даних митниці, умови зберігання товарів відповідають встановленим. Сторонніх товарів та порушень норм митного режиму митний склад під час проведення перевірок виявлено не було. За результатами перевірки було складено Акт про проведення огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів, магазинів безмитної торгівлі, територій вільних митних зон та інших місць, де знаходяться товари, транспортні засоби комерційного призначення, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на органи доходів і зборів від 14.02.2019 № 14-70-63-45/005. 
     З метою забезпечення контролю за товарами, що перебувають у митному режимі тимчасового  ввезення/вивезення, посадовими особами митного поста «Костянтинівка» було здійснено перевірку строків, наявності, стану та цільового використання товарів, що перебувають у режимі тимчасового ввезення/вивезення та внесено інформацію до ЄАІС про митні формальності, що виконувались відносно тимчасово ввезених/вивезених товарів, зокрема про: поміщення товарів у митний режим тимчасового ввезення/вивезення; засоби, застосовані для ідентифікації товарів; продовження строку тимчасового ввезення/вивезення; строк, установлений митним органом для реекспорту/реімпорту; проведення митного огляду; завершення режиму тимчасового ввезення/вивезення.
       За результатами проведення зазначених заходів порушень виявлено не було.
Також, з метою контролю дотримання підприємствами митного режиму переробки на митній території України, посадовими особами митного поста «Костянтинівка» було   проведено перевірку ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП» та ТОВ «ВО ДАРМЕРА».
Під час перевірки дотримання установлених законодавством строків та норм  переробки було проведено огляд територій, приміщень, складів та інших місць, де знаходяться товари, що підлягають митному контролю, з метою встановлення наявності у заявника режиму переробки: технологічного обладнання, що забезпечує виконання операцій з переробки, зазначених у заяві підприємства, а також отримання продуктів переробки за найменуваннями та у кількості, зазначених у заяві підприємства, з товарів, які згідно із заявою поміщено у режим переробки на митній території; приміщень (резервуарів, майданчиків), призначених для зберігання всіх найменувань та кількості товарів, поміщених у митний режим переробки, й продуктів переробки, зазначених у заяві, з метою встановлення їх відповідності заявленим відомостям; умов для забезпечення обліку та зберігання товарів, поміщених у митний режим переробки, й продуктів переробки та унеможливлення несанкціонованого вилучення їх з місць переробки та зберігання; можливості забезпечення дотримання установлених законодавством норм переробки, у тому числі технологічних особливостей процесу переробки та можливості ідентифікації перероблених товарів у продуктах переробки. Під час проведення перевірок  ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП» та  ТОВ «ВО ДАРМЕРА» було встановлено відповідність наявних технологічного обладнання та  умов для забезпечення обліку та зберігання товарів тим, що зазначені в документах та базах даних митниці.
 За результатами перевірки було складено Акти про проведення огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів, магазинів безмитної торгівлі, територій вільних митних зон та інших місць, де знаходяться товари, транспортні засоби комерційного призначення, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на органи доходів і зборів від 29.01.2019                  № 14-70-63-01-45/001 та від 26.02.2019 № 14-70-63-45/002.
  «Миколаїв-морський» 26.03.2019 проведена перевірка дотримання умов перебування морського самідвізного днопоглиблювального землесосного знаряду «Ginger», (прапор Танзанія) розміщеного у режимі тимчасового ввезення, заявленого 07.08.2018 за МД UA504120/2018/106418 Представництвом «ЕМ ДІ СІ ЕЛ МЕДІТЕРАНЄАН ДРЕДЖІНГ КОМПАНІ ЛІМІТЕД». Під час проведення перевірки перевірено наявність та стан землесосного знаряду «Ginger» та встановлено  що підприємством дотримується умови режиму тимчасового ввезення, порушень вимог чинного законодавства не виявлено.
03.06.2019 проведена перевірка дотримання умов перебування суховантажного судна «Palladiy», призначеного для перевезення вантажів (прапор Танзанія) в митному режимі «переробка на митній території України», заявленого за МД № UA504160/2019/300495           від 20.03.2019 ТОВ «СМАРТ - МЕРІТАЙМ ГРУП». Під час проведення перевірки перевірено наявність та стан судна «Palladiy»», встановлено  що підприємством дотримується умови режиму «переробки на митній території України», порушень вимог чинного законодавства не виявлено.
Відповідні акти перевірок складені 26.03.2019 за         № 14-70-64-01-11/23, 03.06.2019 за  №504160/005.
Крім цього, на виконання підпункту 4 пункту 2.3 наказу Міністерства фінансів України від 16.07.2012 №835 отримані щоквартальні звіти про рух товарів на митному складі  ТОВ ТД «Морепродукт» за І та ІІ квартал 2019 року, який знаходиться у зоні діяльності митного посту «Миколаїв-морський».
        «Дніпро-Бузький» були проведенні перевірки дотримання підприємством ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» митного режиму переробки на митній території України. За звітний період перевірено: ділянка зберігання бокситу, оформленого в режим переробки на митній території України, склад готової продукції, загальна кількість бокситу у незавершеному виробництві, територія подачі бокситу. Під час проведення перевірок порушень не виявлено. Складено відповідні акти перевірок (6 актів).
     Під час проведення моніторингу за дотриманням митного режиму переробки на митній території України та за межами митної території України порушень чинного законодавства виявлено не було   

2.10
Здійснення митних процедур у пунктах пропуску згідно з часовими нормативами, а також контроль за граничними термінами перебування товарів та транспортних засобів у пунктах пропуску

Митні пости

Протягом півріччя
Протягом звітного періоду митними постами забезпечувалося суворе дотримання часових нормативів завершення митного оформлення, визначених ст. 255 Миттного кодексу України, а саме середній час митного оформлення  на митних постах:
        «Октябрський» за напрямком ЕК – 35 хв., за напрямком ІМ –  56 хв., за напрямком ТР – 24 хв.;
        «Первомайськ» за напрямком ЕК – 32 хв., за напрямком ІМ – 1 год. 45 хв.;
       «Миколаїв-морський» за напрямом ЕК – 1 год. 57 хв.,      ІМ – 1 год. 66 хв., за напрямком ТР –  1 год. 19 хв.;
        «Дніпро-Бузький» за напрямком ЕК – 1 год. 30 хв., за напрямком ІМ –  3 год.;
       «Костянтинівка» за напрямком ЕК – 30 хв., за напрямком ІМ – 1 год. 15 хв., за напрямком ТР –                30 хв.
       У випадку проведення додаткових митних формальностей або за інших обставин, що унеможливлювали завершення митного оформлення у встановлений термін, посадовими особами митних постів проставлялися відповідні відмітки про затримку митного оформлення в АСМО «Інспектор»

2.11
Видача сертифікатів з перевезення товарів форми EUR.1 в рамках Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ від 24.06.2010 та Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами від 27.06.2014 з іншої  

Митні пости
Протягом півріччя
      Протягом звітного періоду, відповідно до положень Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ, Угоди про сільське господарство між Україною та Королівством Норвегія, Угоди про сільське господарство між Україною та Ісландією та Угоди про сільське господарство між Україною та Швейцарською Конфедерацією, ратифікованих Законом України від                     07 грудня 2011 року № 4091-VI «Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ, Угоди про сільське господарство між Україною та Королівством Норвегія, Угоди про сільське господарство між Україною та Ісландією та Угоди про сільське господарство між Україною та Швейцарською Конфедерацією», Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії, ратифікованої Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5445-VI «Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії», Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», а також інших міжнародних договорів України, укладених у встановленому законом порядку, якими передбачено ідентичну процедуру заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1, митними постами було оформлено:
      «Первомайськ» - 202 сертифіката з перевезення товарів форми EUR.1;  
      «Октябрський» - 111 сертифікатів з перевезення товарів форми EUR.1;
      «Костянтинівка» - 789 сертифікатів з перевезення товару EUR.1;
     «Дніпро-Бузький» - 63 сертифіката за формою EUR.1;
     «Миколаїв-морський» - 766 сертифікатів з перевезення товарів форми EUR.1
          
2.12
Дотримання порядку застосування спрощених митних процедур стосовно товарів і транспортних засобів добросовісних учасників ЗЕД

Митні пости

Протягом півріччя
Протягом звітного періоду в зоні діяльності митних постів: «Костянтинівка», «Первомайськ», «Дніпро-Бузький», «Октябрський», «Миколаїв-Морський» здійснювався контроль за дотриманням порядку застосування спрощених митних процедур стосовно товарів і транспортних засобів добросовісних учасників ЗЕД. Порушень законодавства не виявлено

2.13
Контроль за дотриманням процедур митного контролю та митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності та переміщуються через митний кордон України. Вжиття заходів щодо призупинення митного оформлення товарів у разі наявності підозри у порушенні права інтелектуальної власності, у тому числі за власною ініціативою

Митні пости 

Протягом півріччя
Протягом звітного періоду посадовими особами митних постів під час митного оформлення товарів ретельно опрацьовувались інструктивні повідомлення до вказаних форм митного контролю шляхом звіряння інформації, яка міститься у Митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності та здійснення аналізу наданих документів, характеристик пакування товару тощо. Проводились митні огляди з метою встановлення належності товару до об’єктів права інтелектуальної власності та проводився постійний моніторинг товарів, що переміщуються через митний кордон України.  
Так, на митних постах:
     «Первомайськ» проводився контроль за дотриманням процедур митного контролю та митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності та переміщуються через митний кордон України. Порушень законодавства не виявлено.
     «Октябрський» оформлено 7 митних декларацій з наявними формами митного контролю 115-7, 206-7, згенерованими АСУР АСМО «Інспектор». Під час митного оформлення товарів ретельно опрацьовувались інструктивні повідомлення до вказаних форм митного контролю шляхом звіряння інформації, яка міститься у Митному реєстром об’єктів права інтелектуальної власності та здійснення аналізу наданих документів, характеристик пакування товару тощо. Під час проведених заходів у першому півріччі 2019 року ознак порушення прав інтелектуальної власності щодо товарів, митне оформлення яких здійснювалось у зоні діяльності митного пості  виявлено не було.
      «Костянтинівка», з метою здійснення контролю за дотриманням процедури митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності та переміщуються через митний кордон України, на постійній основі використовувались ЄАІС ДФС. «Інформація Держмитслужби, що може бути використана у разі призупинення митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності за ініціативою митного органу» та «Призупинення митного оформлення товарів, що містять об’єкти  права інтелектуальної власності».
      Результатом контролю за дотриманням процедури митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності та переміщуються через митний кордон України стало призупинення митного оформлення за 34 МД: (знак для товарів і послуг «JOHN DEERE», промисловий зразок «Шина для коліс транспортних засобів»).
«Миколаїв-морський» оформлено 2 митні декларації (0,038% від загальної кількості оформлених МД за звітний період) з наявною формою митного контролю 115-7,  згенерованою АСУР АСМО «Інспектор»; 
«Дніпро-Бузький» проводився контроль за дотриманням процедур митного контролю та митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності та переміщуються через митний кордон України. Заходи щодо призупинення митного оформлення товарів у разі наявності підозри у порушенні права інтелектуальної власності, у тому числі за власною ініціативою, не вживались

2.14
Здійснення контролю за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України

Митні пости

Протягом півріччя
Протягом звітного періоду в зоні діяльності митного посту «Октябрський»» постійно здійснювався контроль за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України. За результатами проведених заходів протоколів про порушення митних правил не складено.
        «Дніпро-Бузький» проводився контроль за дотриманням процедур митного контролю та митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності та переміщуються через митний кордон України. Заходи щодо призупинення митного оформлення товарів у разі наявності підозри у порушенні права інтелектуальної власності, у тому числі за власною ініціативою, не вживались
 «Миколаїв-морський» особовим складом постійно здійснювався контроль за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України. За результатами проведених заходів вилучено  850 доларів США, штраф склав 22,61 тис. грн, складено чотири протоколи про порушення митних правил.
«Костянтинівка», «Первомайськ» переміщення валютних цінностей через митний кордон України не здійснювалось.  Відповідні звіти надавались до відділу організації митного контролю та оформлення  із занесенням відповідної інформації до АІС «Управління документами»

2.15
Недопущення безпідставних затримок митного оформлення товарів, що за своїми ознаками можуть ідентифікуватися як товари військового призначення та подвійного використання

Митні пости:
«Костянтинівка»,
«Октябрський»

Протягом півріччя
Протягом звітного періоду на митних постах «Костянтинівка», «Октябрський» оформлення товарів, що за своїми ознаками можуть ідентифікуватися як товари військового призначення та подвійного використання здійснювалось відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 № 86 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання» та пункту 1 ст. 360 Митного кодексу України, а саме, здійснювався постійний контроль за наявністю у суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів або іноземного суб’єкта господарської діяльності відповідного дозволу чи висновку Держекспортконтролю при міжнародній передачі товарів. Так, на митних постах:
      «Костянтинівка» посадовими особами митного посту було здійснено 3 митних оформлення товарів, що за своїми ознаками ідентифікувалися як товари військового призначення та подвійного використання, з дотриманням часових нормативів – час митного склав від 1 год. 08 хв. до 1 год. 23 хв.; 
      «Октябрський» посадовими особами митного поста було здійснено 4 митних оформлення товарів, що за своїми ознаками ідентифікувалися як товари військового призначення та подвійного використання, з дотриманням часових нормативів – середній час оформлення склав                  1 год. 05 хв.
     Дана тривалість митного оформлення свідчить про відсутність порушень чинного законодавства та безпідставних затримок митного оформлення

2.16
Здійснення контролю за повнотою виконання митних формальностей, сформованих автоматизованою системою аналізу та управління ризиками (далі – АСУР)

Митні пости 

Протягом півріччя
    Протягом звітного періоду здійснювався вибірковий контроль повноти та якості проведення митних формальностей, визначених АСУР. Так, на митних постах:
      «Первомайськ» оформлено 401 митна декларація з наявними формами митного контролю, згенерованими АСУР, імплементованою до АСМО «Інспектор».                    За 200 митними деклараціями, що складає 50% від загальної кількості оформлених за зазначений період митних декларацій з наявними формами митного контролю, проведено перевірку повноти виконання митних формальностей, передбачених АСУР, у тому числі шляхом перевірки поданих до митного оформлення пакетів документів, перевірки правильності класифікації, перевірки митної вартості за відповідними митними деклараціями. За результатами проведених перевірок зауваження відсутні.
      «Октябрський» оформлено 528 митних декларацій з наявними формами митного контролю, згенерованими АСУР, що становить 10,2% від загальної кількості оформлених за зазначений період митних декларацій. За наявними формами митного контролю проведено часткову перевірку повноти виконання митних формальностей, передбачених СУР, у тому числі шляхом перегляду актів митного огляду та наданих пакетів документів за відповідними митними деклараціями. Порушень не виявлено. Доповідні записки керівництву митниці  від 01.02.2019 №14-70-62-30/14, від 02.05.2019 обл. № 14-70-62-30/60.
«Костянтинівка» оформлено 1617 митних декларацій, (що становить 12,4 % від загальної кількості митних декларацій 12952). Цей показник відповідає кращим показникам європейської практики, орієнтуючись на частку 7-15% загальної кількості митних оформлень імпорту. Під час здійснення  митних оглядів порушень не виявлено.
     «Дніпро-Бузький»  оформлено 218 митних декларацій з наявними формами митного контролю, згенерованих АСУР, імплементованою до АСМО «Інспектор», що становить 14,75% від загальної кількості оформлених за зазначений період МД. За наявними формами митного контролю, проведено перевірку повноти виконання митних формальностей, передбачених системою управління ризиками, у тому числі шляхом перегляду актів митного огляду та наданих пакетів документів за відповідними митними деклараціями. Порушень не виявлено.
«Миколаїв-морський»  оформлено 439 митних декларацій з наявними формами митного контролю, згенерованими АСУР та імплементованими до АСМО «Інспектор», що становить 7,26% від загальної кількості оформлених за зазначений період митних декларацій. За результатами перевірок повноти виконання митних формальностей, передбачених СУР, зауважень та порушень не виявлено.
      Під час здійснення  митних оглядів порушень виявлено не було. За результатами проведеної роботи було складено Акти про проведення митних оглядів. Роздруковані примірники Актів про проведення митних оглядів надані суб’єктам ЗЕД. Електронні примірники зберігаються у відповідному модулі АСМО «Інспектор»

2.17
Проведення перевірки наявності в Єдиній автоматизованій інформаційній системі ДФС (далі – ЄАІС ДФС) актуалізованих електронних копій митних декларацій після оформлення аркушу коригування 

Митні пости 

Щомісячно 
 Протягом звітного періоду під час здійснення модифікацій електронних копій митних декларацій на підставі оформлених аркушів коригування, посадовими особами митних постів здійснювалась перевірка наявності та відповідності в ЄАІС ДФС актуалізованих копій митних декларацій після оформлення аркуша коригування та його електронної копії. Так, на митних постах:
  «Первомайськ» складено 170 аркушів коригування до митних декларацій;
  «Октябрський» складено 69 аркушів коригування до митних декларацій;
        «Костянтинівка» складено 362 аркуша коригування до митних декларацій;
       «Дніпро-Бузький» складено 118 аркушів коригування до митних декларацій; 
   «Миколаїв-морський» складено 59 аркушів коригування до митних декларацій.
   Під час здійснення модифікацій електронних копій митних декларацій на підставі оформлених аркушів коригування посадовими особами митного поста здійснювалась перевірка наявності та відповідності в ЄАІС ДФС актуалізованих копій митних декларацій після оформлення аркуша коригування та його електронної копії.
  За результатами проведеної роботи порушень виявлено не було.
   Під час здійснення модифікацій електронних копій митних декларацій на підставі оформлених аркушів коригування, посадовими особами митних постів здійснювалась перевірка наявності та відповідності в ЄАІС ДФС актуалізованих копій митних декларацій після оформлення аркуша коригування та його електронної копії. Під час здійснення перевірок розбіжностей з центральною базою даних митних декларацій ЄАІС ДФС  не виявлено 

2.18
Здійснення контролю за застосуванням передбачених законом заходів нетарифного регулювання ЗЕД під час переміщення товарів через митний кордон України
Митні пости 

Протягом
півріччя
Протягом звітного періоду посадовими особами митних постів «Миколаїв-Морський», «Дніпро-Бузький», «Костянтинівка», «Первомайськ», «Октябрський» на постійній основі здійснювався контроль за застосуванням передбачених законом заходів нетарифного регулювання ЗЕД під час переміщення товарів через митний кордон України. Здійснювалась перевірка наявності відповідних печаток та штампів контролюючих органів на товаросупровідних документах, у тому числі під час митного контролю товарів із застосуванням митних декларацій (наявність інформації про проведення державних видів контролю за відповідними кодами). Здійснювалась перевірка та запит відповідних дозволів та ліцензій, необхідних для митного контролю товарів, відповідно до законодавства України. Під час здійснення контролю порушень вимог чинного законодавства не виявлено. Відповідна інформація надавалась керівництву митниці 


Розділ 3. Організація роботи щодо боротьби з митними правопорушеннями

3.1
Проведення перевірки суб‘єктів ЗЕД щодо законності переміщення товарів через митний кордон України та здійснення перевірки автентичності документів поданих до митного оформлення
Управління  протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії, 
митні пости

Протягом півріччя
     Управління  протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії (далі – УПМП та МВ) митниці  постійно здійснювався моніторинг митних оформлень за допомогою АСМО «Інспектор» та проводився постійний аналіз  попередньої інформації щодо вантажів, які мають надійти до зони діяльності митниці, з метою визначення нетипових та «ризикованих» зовнішньоекономічних операцій та оперативного реагування на них.
      З метою виявлення механізмів незаконного переміщення товарів та повноти сплати митних платежів, проводилися перевірки законності здійснення зовнішньоекономічних операцій з боку українських суб’єктів ЗЕД, які здійснювали митне оформлення в зоні діяльності митниці 


3.2
Проведення оперативних заходів щодо виявлення транспортних засобів що перебувають на митній території України з порушеннями вимог чинного законодавства та притягнення до адміністративної відповідальності осіб що їх використовують

Управління  протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії 

Протягом півріччя
     Проводились спільні заходи з підрозділами Національної поліції України, спрямовані на виявлення транспортних засобів що перебувають на митній території з порушенням вимог митного законодавства України.
      За перше півріччя 2019 року митницею складено         13 справ про ПМП за фактом неправомірного використання транспортних засобів іноземної реєстрації.   З них за ст. 470 МКУ –7, ст. 481– 2, ст. 483 – 1, ст. 484 – 1, ст. 485 – 2
3.3
Здійснення спільних контрольно - перевірочних заходів щодо законності перебування вантажів у зонах митного контролю в пунктах пропуску в зоні діяльності митниці 

Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії, 
митні пости
Протягом півріччя
За результатами проведення спільних контрольно - перевірочних заходів в зонах митного контролю підрозділів митного оформлення, розташованих в зоні діяльності митниці співробітниками порушено 119 справ про ПМП на суму 350 148 450 грн, (середня вартість предметів ПМП складає 2 942 424 грн), з них 80 справ з реально вилученими предметами ПМП на суму                     1 472 145 гривень
3.4
Здійснення аналітично-пошукових заходів з метою виявлення фактів незаконного ввезення на митну територію України лікарських засобів, виробів медичного призначення, їх реалізації в зоні діяльності митниці з порушенням діючого митного законодавства
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії 

Протягом півріччя
Співробітників УПМП та МВ включено до регіональної робочої групи, яка створена Державною службою по контролю за якістю лікарських засобів із представників правоохоронних органів з метою виявлення фальсифікованих лікарських засобів. 
З початку 2019 року митницею виявлено 18 фактів незаконного переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (з них співробітниками УПМП та МВ – 12 фактів, що складає 67 % від загальної кількості фактів по митниці).
Митницею протягом звітного періоду вилучено незаконного обігу: 
наркотичних засобів: 3 г, 169 капсул, 215 пігулок;
психотропних речовин: 210 пігулок, 20 ампул;
прекурсорів: 275 пігулок, 60 мл; 
сильнодіючих препаратів: 6 ампул

3.5
Обробка, аналіз та узагальнення інформації із загальнодоступних джерел з метою отримання результатів аналізу щодо виявлення можливих фактів незаконного переміщення товарів, заборонених до переміщення через митний кордон України

Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії, 
сектор з управління ризиками

Протягом півріччя
УПМП та МВ митниці постійно здійснювався моніторинг митних оформлень за допомогою АСМО «Інспектор» та проводиться постійний аналіз  попередньої інформації щодо вантажів, які мають надійти до зони діяльності митниці, з метою визначення нетипових та «ризикованих» зовнішньоекономічних операцій, виявлення можливих фактів незаконного переміщення товарів, заборонених до переміщення через митний кордон України та оперативного реагування на них.
Забезпечено моніторинг митного оформлення товарів, до складу яких можуть входити прекурсори (толуол, діетиловий ефір, ацетон, метилетилкетон), що віднесені до списків І та ІІ таблиці IV Переліку, затвердженого постановою Кабінету Миністрів України від 06.05.2000р. № 770, зокрема по товарних позиціях за УКТЗЕД: 3506, 3208, 3814, 3215 (клеї, фарби, хімічна продукція).
Сектором з управління ризиками протягом першого півріччя 2019 року, керуючись діючим законодавством України, проводився аналіз та узагальнення інформації із бази даних «Інспектор» митниці. В ході проведеного аналізу, на підставі службових записок УАМП та МТР             від 11.01.2019 № 16/14-70-19-42 та 04.02.2019                        № 68/14-70-19-42 та з метою виявлення можливих ризиків при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів в зоні діяльності митниці, для відповідного реагування та прийняття відповідних рішень щодо недопущення порушень законодавства України у відповідному напрямку з метою отримання результатів, проводилась обробка відповідної інформації щодо виявлення можливих фактів незаконного переміщення товарів, заборонених до переміщення через митний кордон України 

3.7
Проведення оглядів (переоглядів) суден закордонного плавання у морських пунктах пропуску в зоні діяльності митниці, що прибувають або вибувають з імпортними, транзитними, експортними вантажами з метою виявлення та документування митних правопорушень та недопущення незаконного переміщення через митний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії

Протягом півріччя
Основним видом правопорушень протягом звітного періоду було недотримання вимог Митного кодексу України з недекларування товарів, що переміщуються на судах закордонного плавання (промислові товари, валютні цінності) – 76 справ  (на суму 1 692 707 грн).
З початку 2019 року митницею виявлено 18 фактів незаконного переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (з них співробітниками УПМП та МВ – 12 фактів, що складає 67 % від загальної кількості фактів по митниці)

3.8
Проведення оперативних заходів по виявленню незаконного переміщення наркотиків, з використанням засобів технічного контролю та службових собак, у несупроводжуваному багажі осіб, які прибувають на постійне місце проживання в Україну та відбувають на постійне місце проживання за кордон, учасників ЗЕД, які пересилають вантажі у залізничних вагонах, контейнерах, несупроводжуваному багажі

Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії, 
митні пости


Протягом півріччя
   За звітний період співробітниками УПМП та МВ проводилась документальна перевірка осіб, які прибувають на постійне місце проживання в Україну та відбувають на постійне місце проживання за кордон
3.9
Здійснення вибіркового зважування вантажів, які доставляються у пункти прибуття в зоні діяльності митниці автомобільним транспортом, для подальшого використання отриманої вагової інформації при здійсненні у подальшому митного контролю

Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії

Протягом півріччя

За звітний період співробітники УПМП та МВ на постійній основі приймали участь у здійсненні вибіркового зважування вантажів, які доставляються у пункти прибуття  в зоні діяльності митниці автомобільним транспортом з метою проведення контролю за ваговими характеристиками товарів щодо недопущення зменшення митних платежів

3.10
Організація та участь у здійсненні переміщення товарів під негласним контролем та контрольованих поставок наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів 

Управління  протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії

Протягом півріччя

У 2019 році оперативні заходи з використанням методу «контрольованої поставки» не проводились

3.11
Здійснення провадження у справах про порушення митних правил, а також процесуальних дій, передбачених законодавством, проведення аналізу розгляду справ, 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
  За звітний період 2019 року митницею до суду направлено 61 справа про ПМП на суму                                 19 146 193 гривень.  Судом розглянуто 42 справи на суму 17 530 028 грн, по 37 з яких застосовано штрафів на суму 12 280 902 грн та конфіскацію предметів ПМП на суму 12 386 342 гривень.
Митницею у звітному періоді розглянуто 25 справ про ПМП, по яким накладено штрафів на суму                              5 063 235 гривень.
З початку 2019 року судом припинено 4 справи про ПМП на суму 5 141 888 гривень.
За вказаний період до Державного бюджету України перераховано 3 741 270 грн, з них 126 879 грн – штрафів накладених митницею, 3 247 474 грн – штрафів накладених судом, 366 916 грн – конфіскація вартості предметів ПМП

3.12
Виявлення та припинення порушень митних правил під час здійснення митного контролю товарів і транспортних засобів у зоні діяльності митниці

Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії, 
митні пости 

Протягом півріччя
Протягом звітного періоду митницею порушено                119 справ про ПМП на суму 350 148 450 грн (середня вартість предметів ПМП складає 2 942 424 грн).
З них за ст. 470 Митного кодексу України – 10 справ, ст. 472 – 76 справ на суму 19 692 707 грн, ст. 480 – 7 справ, ст. 481 – 5 справ, ст. 483 – 18 справ на суму                               348 350 303 грн, ст. 484 – 1 справа на суму 105 440 грн,   ст. 485 – 2 справи

3.13
Збір, систематизація інформації про стан і результати застосування митницею системи управління ризиками під час митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів. Здійснення аналізу та оцінки ризиків, аналізу причин та умов, що призвели до виникнення ризику, за результатами такого аналізу підготовка пропозицій щодо розробки профілів ризику та інших заходів з управління ризиками

Сектор з управління ризиками

Протягом півріччя
        У першому півріччі 2019 року активізовано роботу у напрямку проведення заходів оперативного реагування на регіональному рівні із застосуванням модулю «Конструктор профілю ризику», внесено 2 доповнення до профілю ризику «Заходи оперативного реагування (на регіональному рівні)», а саме:
	        № Е/01/2015/00190.504-011 від 24.01.2019 «Товари, щодо яких не підтверджено преференційне походження.» (застосування пільг на умовах преференційного режиму оподаткування  (код преференції «410» товари (ремонтні комплекти, підшипник, фільтр повітря тощо постачальник DIMIDA Sp.z o.o. (Польща)  із країн Євросоюзу) – правильність визначення країни походження товарів.                  6 спрацювань, з них  2 відмовлено;
	        № Е/01/2015/00190.504-012 від 18.02.2019 «Контроль застосування вимог щодо надання товарам преференційного режиму оподаткуванням в межах режиму вільної торгівлі з Європейським Союзом» (преференційний режим оподаткування (код преференції «410») для наступних товарів:постачальник KERRY INGREDIENTS & FLAVOURS LTD (Ірландія), KERRY FLAVOURS FRANCE SAS (Франція):- Ароматизатор) – правильність  визначення країни походження товарів. 12 спрацювань, з них 1 відмовлено. В подальшому у відповідності до вимог наказу ДФС від 06.05.2019 № 349 «Про введення у дію профілів ризику та припинення дії деяких профілів ризику» та п.7 Протоколу наради ДФС від 25.04.2019               № 1-пк протягом другого кварталу 2019 року митницею  внесення інформації із використанням модуля «Конструктор профілів ризику» на регіональному рівні не здійснювалось.

       Основна увага приділялась балансу показника коефіцієнту ефективності (КПЕ), так як відносно цього коефіцієнту існують чинні нормативи: частка митних декларацій, по яких за результатами виконання митницями ДФС згенерованих АСУР митних формальностей було фактично виявлено розбіжності (не менше 4,5%) на кінець червня 2019 року показник КПЕ склав 21% (за рахунок винесених рішень по коригуванню митної вартості та за рахунок кумулятивності попередніх значень)
   
3.14
Проведення детального аналізу діяльності суб’єктів ЗЕД, які знаходяться на обліку в митниці, для формування Реєстру підприємств, переміщення товарів і транспортних засобів, які мають ознаки ризиковості або сумнівності.
Проведення аналізу діяльності суб’єктів ЗЕД, які знаходяться на обліку в митниці, для  проведення необхідних заходів із застосуванням АСУР

Сектор з управління ризиками

Протягом півріччя
       Протягом першого півріччя 2019 року проводився детальний аналіз діяльності суб’єктів ЗЕД, які знаходяться на обліку в митниці, для формування Реєстру підприємств, переміщення товарів і транспортних засобів, які мають ознаки ризиковості або сумнівності. Доповнення до Реєстру не вносилися

3.15
Проведення вибіркового контролю якості та повноти виконання підрозділами митного оформлення форм митного контролю, згенерованих АСУР

Сектор з управління ризиками

Протягом півріччя
 Сектором з управління ризиками митниці періодично проводився вибірковий моніторинг виконання посадовими особами митних постів митних формальностей, сформованих за результатами застосування системи управління ризиками з метою оцінки повноти заходів, направлених на протидію порушення митного законодавства з питань державної митної справи, здійснювався моніторинг митних оформлень за допомогою АСМО «Інспектор», а також проводився постійний аналіз  попередньої інформації щодо вантажів, які мали надійти до зони діяльності митниці, з метою визначення нетипових та «ризикованих» зовнішньоекономічних операцій та оперативного реагування на них.
Вибірково перевірено близько 3500 митних декларацій.  В ході вибіркового аналізу та контролю виконання митних формальностей посадовими омобами підрозділів митного оформлення митниці при здійсненні митного оформлення митних декларацій, сектором з управління ризиків виявлено 79 митних декларації з порушенням вимог чинного законодавства України в частині виконання митних формальностей та 96 у відповідності до вимог листа ДФС від 23.04.2019                   № 13487/7/99-99-24-02-03-17



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

4.1
Підготовка звітів про виконання Планів роботи митниці на 2018 рік, на друге півріччя 2018 року, направлення їх до ДФС у встановленому порядку
Відділ організації роботи,
структурні підрозділи

У терміни, визначені у Порядку поточного планування ДФС 
У січні п.р. підготовлено звіт про виконання Плану роботи Миколаївської митниці ДФС на 2018 рік та друге півріччя 2018 року та направлено до Департаменту організації роботи Служби листом від 31.01.2019 № 564/8/14-7-01-53

4.2
Формування Плану роботи митниці на друге півріччя 2019 року, направлення його в установленому порядку на затвердження до ДФС 
 
Відділ організації роботи,
структурні підрозділи

У терміни, визначені у Порядку поточного планування ДФС 
Протягом звітного періоду сформовано План роботи митниці на друге півріччя 2019 року та направлено його до ДФС для подання у встановленому порядку на затвердження листом від 31.05.2019   № 2794/8/14-70-01-22
4.3
Внесення пропозицій керівництву митниці щодо змін до організаційної структури та штатного розпису митниці. Надання їх у встановленому порядку на затвердження Голові ДФС

Відділ організації роботи,



відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності

Протягом півріччя (у разі потреби)
      Протягом звітного періоду внесено пропозиції керівництву митниці щодо змін до організаційної структури та направлено до Департаменту організації роботи листами:
      від 01.03.2019 № 1144/8/14-70-01-36 Перелік змін № 1;
      від 17.05.2019 № 2558/8/14-70-01-36 Перелік змін № 2.
      На виконання вимог наказу ДФС від 20.02.2019 № 133 «Про умови оплати праці працівників ДФС та її територіальних органів» було направлено на затвердження штатний розпис митниці на 2019 рік листом від 20.02.2019 № 938/8/14-70-05-19 та введено в дію його наказ по митниці від 26.02.2019 № 32 «Про введення в дію штатного розпису на 2019 рік Миколаївської митниці ДФС».
        Враховуючи вимоги нормативно-правових актів законодавства України та розпорядчих документів ДФС та з метою забезпечення стабільного функціонування та якісної роботи митниці було підготовлено: перелік змін № 1 до штатного розпису та направлено на погодження до ДФС листом митниці від 21.03.2019 № 1525/8/14-70-05-20 та введено в дію наказом по митниці від 12.04.2019 № 64 «Про введення в дію переліку змін № 1 до штатного розпису Миколаївської митниці ДФС на 2019 рік»; перелік змін № 2 до штатного розпису та направлено на погодження до ДФС листом митниці від 27.05.2019 № 2674/8/14-70-05-20 та введено в дію наказом по митниці від 07.06.2019 № 116 «Про введення в дію переліку змін № 2 до штатного розпису Миколаївської митниці ДФС на 2019 рік»

4.4
Забезпечення керівництва митниці інформаційно - аналітичними матеріалами для участі у апаратних нарадах ДФС, нарадах, заслуховуваннях, які проводяться керівництвом ДФС, нарадах Миколаївської облдержадміністрації, сесіях обласної ради, міжвідомчих нарадах, робочих групах тощо

Управління адміністрування митних платежів,
структурні підрозділи митниці

Протягом півріччя
Протягом звітного періоду постійно збиралася, аналізувалася та узагальнювалася інформація (виконання індикативних та цільових показників надходжень митних платежів, основні бюджетоформуючі товари, додаткові надходження за рахунок коригування митної вартості товарів, контролю за класифікацією товарів, достовірністю декларування країни походження) для підготовки відповідних інформаційно-аналітичних матеріалів для участі керівництва митниці у апаратних нарадах ДФС, нарадах, заслуховуваннях, які проводяться керівництвом ДФС, нарадах Миколаївської облдержадміністрації, сесій обласної ради, міжвідомчих нарадах, робочих групах

4.5
Здійснення системного автоматизованого контролю за виконанням завдань: передбачених у актах та дорученнях органів вищого рівня; визначених розпорядчими документами ДФС та дорученнями Голови ДФС, протоколами апаратних нарад ДФС та нарад під головуванням керівництва ДФС; визначених власними рішеннями митниці; управлінськими рішеннями, прийнятими за результатами іншої вхідної кореспонденції

Відділ організації роботи

Протягом півріччя
Протягом звітного періоду було забезпечено системний автоматизований контроль за виконанням                                    1503 контрольних завдань, визначених дорученнями органів вищого рівня, організаційно - розпорядчими документами ДФС та митниці, а також завдань до іншої вхідної кореспонденції (далі – контрольні завдання), зокрема, з них, 622 контрольних завдань ДФС. 
З метою вчасного виконання контрольних документів у звітному періоді працівниками відділу організації роботи щоденно здійснювався моніторинг виконання контрольних завдань та в телефонному режимі після 15 год. 00 хв. кожного дня забезпечувалось нагадування про надання інформації щодо їх виконання.

4.6
Здійснення системної оцінки рівня виконавської дисципліни в митниці при виконанні контрольних доручень, висвітлення на апаратних нарадах стану виконавської дисципліни, підготовка аналітичної інформації керівництву митниці та вжиття заходів щодо посилення виконавської дисципліни в митниці, покращення якості документів, підготовлених на виконання контрольних доручень

Відділ організації роботи

Протягом півріччя
Щомісячно протягом звітного періоду було здійснено аналіз термінів та стану виконання в митниці контрольних доручень органів вищого рівня, ДФС, власних рішень митниці та іншої кореспонденції. За результатами відповідного аналізу керівництву митниці підготовлено доповідні записки про результати оцінки рівня виконавської дисципліни в митниці (6 доповідних записок).
       З метою посилення роботи в даному напрямку стан виконавської дисципліни було висвітлено на апаратних нарадах митниці 09.01.2019, 10.01.2019, 14.02.2019, 15.03.2019, 10.04.2019, 26.04.2019, 18.06.2019.
       За результатами яких керівництвом митниці було ухвалено відповідні рішення щодо покращення роботи в даному напрямку та вжито заходи щодо недопущення порушення строків виконання документів в подальшому тощо.

4.7
Проведення експертизи цінності документів, що не мають науково - історичної цінності, втратили практичне значення та термін зберігання яких закінчився

Відділ організації роботи,
структурні підрозділи митниці

Протягом півріччя
      Організовано проведення експертизи цінності документів, що не мають науково - історичної цінності, втратили практичне значення та термін зберігання яких закінчився. Підготовка Акту на знищення документів буде здійснено у другому півріччі 2019 року



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

5.1
Взаємодія з Миколаївською облдержадміністрацією, іншими місцевими  органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань економічної політики, боротьби з митними правопорушеннями, забезпечення здійснення контролю за зовнішньоекономічними операціями

Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання, структурні підрозділи митниці

Протягом півріччя
Протягом звітного періоду взаємодія з  Миколаївською облдержадміністрацією, іншими місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо відпрацювання підприємств з ознаками ризиковості забезпечувалась в рамках обміну відповідною інформацією за запитами компетентних органів.
      Зведену аналітичну інформацію стосовно показників соціально-економічного розвитку Миколаївської митниці ДФС надіслано листами до Миколаївської облдержадміністрації (6 листів)

5.2
Проведення спільної з ЦБДР ГУ Національної поліції України (далі – ГУНП)  в Миколаївській області перевірки законності використання транспортних засобів, ввезених на митну територію України з використанням пільг, визначених законодавством України, викриття та документування тіньових схем ввезення на територію України автотранспортних засобів
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії

Протягом півріччя
В ході проведення спільних заходів з підрозділами Національної поліції України, спрямованих на виявлення транспортних засобів що перебувають на митній території з порушенням вимог митного законодавства України, за І півріччя 2019 року Митницею складено 13 справ про порушення митних правил за фактом неправомірного використання транспортних засобів іноземної реєстрації.              З них за ст. 470 Митного кодексу України –7, ст. 481– 2,  ст. 483 – 1, ст. 484 – 1, ст. 485 – 2

5.3
Проведення на території м. Миколаєва та Миколаївської області спільних заходів із співробітниками ГУНП, СБУ, слідчими органами ДФС (при отриманні оперативної інформації за узгодженням керівництва митниці з керівництвом інших правоохоронних органів, на підставі спільного Плану дій) у складі міжвідомчих мобільних груп, спрямованих на виявлення товарів і транспортних засобів, ввезених на митну територію України поза митним контролем, або з приховуванням від митного контролю

Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії

Протягом півріччя
За звітний період митницею до правоохоронних органів було направлено 6 повідомлень про протиправні діяння, що містять ознаки злочину ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України (використання підробленого документу) - 4, за ч. 2 ст.305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів) – 1, за ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка) – 1.
За інформацією СБУ складено 1 протокол про ПМП за ч.1 ст. 483 Митного Кодексу України на суму                    87 318 298,52 гривень.
В рамках проведення операції «Бастіон», за інформацією ГУ ДФС, митницею складено 4 протоколи про ПМП на загальну суму 242 293 062 гривні.
       В рамках проведення операції «Кордон 2019», за участі співробітників Державної прикордонної служби України,  митницею проведено 15 оглядів суден закордонного плавання, що прибували/вибували до/з портів                                  м. Миколаєва та Миколаївської області. За результатами спільних заходів митницею складено 10 протоколів про ПМП на суму 302 541, 66 гривень.
        За перше півріччя 2019 року до митниці листами ДФС надіслано 4 відповіді від митних органів іноземних країн, які було направлено у 2015-2018 роках. За результатами опрацювання порушено 6 справ про ПМП на суму                 101 341 716 грн, за ознаками ст. 483, 485 Митного кодексу України

5.4
Відпрацювання орієнтувань, що надходять від митних та правоохоронних органів України

Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії

Протягом півріччя
Так з початку 2019 року митницею отримано від:
СБУ – 12 доручень на проведення огляду (переогляду),           4 листи-орієнтування; Національної поліції України                    – 1 доручення; Прокуратури – 19 доручень, 12 орієнтувань; ДБР – 2 доручення, 3 орієнтування; ГУ ДФС –10 доручень, 61– орієнтування.
На підставі отриманих листів доручень на проведення оглядів (переоглядів) у травні та червні цього року було проведено 10 оглядів. В результаті проведених митних оглядів порушень митних правил не встановлено.
 Інформації відносно суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності щодо можливих порушень законодавства з питань державної митної справи взято на контроль в оперативних підрозділах та занесено до ПІК «Орієнтування». 
      На підставі отриманої інформації від СБУ в Миколаївської митниці порушено справу про ПМП за фактом вчинення дій передбачених ч.1. ст. 483 Митного кодексу України

5.5
Проведення взаємного обміну інформацією з підрозділами податкової міліції стосовно виявлення ознак правопорушень у сферах податкового та митного законодавства

Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії

Протягом півріччя
      В рамках проведення операції «Бастіон», шляхом взаємного обміну інформації з підрозділами податкової міліції, митницею складено 23 протоколи про ПМП на загальну суму 330 384 170 гривень
5.6
Здійснення аналізу зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів ЗЕД, митне оформлення яких здійснюється на митних постах митниці та надання пропозицій щодо направлення запитів до митних органів іноземних держав

Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії, 
митні пости

Протягом півріччя
З метою виявлення незаконних зовнішньоекономічних операцій, схем ухилення від митного контролю та повноти сплати митних платежів, проводились перевірки законності здійснення зовнішньоекономічних операцій з боку українських суб’єктів ЗЕД, що здійснювали митне оформлення в зоні діяльності митниці, за результатами яких УПМП та МВ через ДФС з початку року направлено 22 запити до митних органів інших країн. 
      За звітний період отримано 4 відповіді від митних органів іноземних країн, які було направлено у 2015-2018 роках. За результатами опрацювання порушено 6 справ про ПМП на суму 101 341 716 грн, за ознаками ст. 483, 485 Митного кодексу України

5.7
Співпраця з ГУ ДФС у Миколаївській області та іншими територіальними органами ДФС, в межах своєї компетенції, щодо відпрацювання підприємств з ознаками ризиковості у напрямку можливого внесення їх до модулю «Конструктор профілю ризиків» АСМО «Інспектор»

Сектор з управління ризиками, 
управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії, 
митні пости

Протягом півріччя
В частині відпрацювання підприємств з ознаками ризиковості на основі співпраці з ГУ ДФС у Миколаївській області та іншими територіальними органами ДФС особовий склад сектору з управління ризиками митниці  залучався до проведення перевірки Чернігівської митниці ДФС, під час якої у тому числі, перевірялась робота митниці за напрямком митного оформлення вантажів підприємств з ознаками ризиковості


Розділ 6. Організація правової роботи

6.1
Здійснення представництва інтересів митниці в судах та інших державних органах, установах, організаціях під час розгляду правових питань і спорів

Юридичний сектор

Протягом півріччя
      Протягом звітного періоду працівниками юридичного сектору забезпечено участь у 118 судових засіданнях судів різних інстанцій.
6.1.1
Здійснення, у разі необхідності, представництва інтересів інших територіальних органів ДФС в судах різних інстанцій, державних органах
 
Юридичний сектор

Протягом півріччя
      Протягом звітного періоду здійснено 1 представництво інших територіальних органів ДФС в судах різних інстанцій, державних органах

6.2
Організація правової роботи, пов’язаної з укладанням договорів (контрактів), та аналіз їх відповідності чинному законодавству

Юридичний сектор,
відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 

Протягом півріччя

      За участю завідувача юридичного сектору забезпечено укладання 14 договорів з господарської діяльності
6.3
Надання правового аналізу та оцінки проектам розпорядчих документів, розроблених структурними підрозділами митниці. Встановлення відповідності проектів розпорядчих документів, які розроблені структурними підрозділами митниці чинному законодавству та нормативно – правовим актам, а також вимогам Регламенту митниці та іншим розпорядчим документам ДФС

Юридичний сектор

Щомісячно
      Протягом звітного періоду завідувачем юридичного сектору забезпечено перегляд діючих нормативно – правових актів та здійснено контроль за відповідністю Регламенту митниці вимогам чинного законодавства.
     За шість місяців п.р. співробітниками юридичного сектору надано правову оцінку та погоджено 243 наказів з кадрових питань (особового складу), 138 наказів з основної діяльності, 9 наказів з адміністративно - господарських питань, 26 розпоряджень керівництва митниці



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

7.1
Забезпечення своєчасного та якісного надання адміністративних послуг в галузі митної справи за зверненнями суб’єктів ЗЕД

Відділ організації митного контролю та оформлення

Протягом півріччя
      У звітному періоді надано 1 адміністративну послугу,   а саме анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання. 
      Узагальнена інформація щодо наданих адмінпослуг у вигляді звіту за встановленою формою щомісячно надавалась ДФС
7.2
Проведення робочих зустрічей з суб’єктами ЗЕД, митними брокерами, декларантами та морськими агентами за напрямками прогнозування індикативних показників надходжень платежів до державного бюджету, вдосконалення організації митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, попередження порушень митного законодавства під час переміщення пасажирів, товарів та транспортних засобів через державний кордон України 

Митні пости 
 
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду керівництвом митних постів з метою проведення діалогу з представниками суб’єктів ЗЕД, митними брокерами та декларантами проводилась цілеспрямована робота щодо забезпечення надходжень платежів до державного бюджету, вдосконалення організації митного контролю та митного оформлення вантажів та транспортних засобів, запровадження інформаційного обміну з використанням електронних засобів передачі інформації між митними органами, державними контролюючими органами та підприємствами за принципом «єдиного вікна», попередження порушень митного законодавства під час переміщення пасажирів, вантажів та транспортних засобів через державний кордон України, обговорення питань, пов’язаних з внесенням змін до відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі митного оформлення тощо з представниками суб’єктів ЗЕД, митними брокерами та декларантами, а саме:
ТОВ СП «Нібулон», ПП «Імпресс», ТОВ «Альбакор»,               ПП «Алтех», ТОВ «Белор Україна», ПП «Імпресс»,                 ТОВ «Телко Україна», ТОВ «Страбіс Агро»,                           ТОВ «Адамант-Постач», ТОВ «Олтрейд Груп»,                        ТОВ «Вібо-Транс», ПАТ «ЧСЗ», ТОВ ТоргУз»,                          ТОВ «КРС Україна», ТОВ «Метінвест-Шіппінг»,                    ТОВ «Софт Ойл», ПрАТ «Миронівський хлібопродукт», ТОВ «Агрікор Холдінг», ТОВ «Пуск»,                                        ТОВ «Юнікорн-Мерітайм», ТОВ «Одемара-Інтер»,                 ФОП Гуменков Д., ТОВ «Дунайська Судноплавно-Стівідорна Компанія», ФОП Краснопєрова С.,                           ТОВ ФІРМА «Брокер Сервіс», ТОВ «Сонар»,                           ТОВ «Лентакс-Юг», ДП «Лакталіс-Україна»,                               ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект»,                                                 ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС Україна»,                                              ТОВ «ТЕХНОТОРГ-ДОН»,  ТОВ «ТЕХНОТОРГ»,                         ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ МТЗ-БЕЛАРУС-Україна»,                     ТОВ «МКХП», ФГ «Органік сістемс», ТОВ «Еллай», ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна»,                                  ПП ФІРМА «ЮНІКС ТРЕЙД Ко», ТОВ «КРОМАГ»,               ПАТ «КОБЛЕВО», ФОП Маліцька, ФОП Семенова Т.Ф.,             ТОВ «В-Центр», ТОВ «Скін-Маркет»,                                         ТОВ «П І Компані», ТОВ «Альфа-Директ»,                                                                  ТОВ «Миколаїв терміналкомплекс», ВП «ЮУАЕС» та інші. 
За результатами робочих зустрічей прийняті спільні рішення, які зафіксовано у відповідних протоколах митних постів: 
«Первомайськ»  від 11.01.2019 №1, 25.01.2019 №2, 06.02.2019 №3, 22.02.2019 № 4,  11.03.2019 № 5, 25.03.2019 №6, 02.04.2019 №7, 22.04.2019 №8, 02.05.2019 №9, 13.05.2019 №10, 27.05.2019 №11, 11.06.2019 №12, 11.06.2019 № 13, 19.06.2019 №14;
«Октябрський» від 04.01.2019  №1, від 16.01.2019  №2, від 29.01.2019 №3, від 07.02.2019 №4, від 01.03.2019 №5; від 01.04.2019 №6; від 17.04.2019 №7; від 02.05.2019 №8; 
      «Костянтинівка» від 10.01.2019 № 1, від 07.02.2019                       № 2, від 05.02.2019 № 3, від 19.02.2019 № 4, від 18.03.2019               № 6, від 04.04.2019 № 7, від 13.05.2019 № 8, від 06.06.2019              № 10, від 11.06.2019 № 11, від 20.06.2019 № 13;
«Дніпро - Бузький»  від 10.01.2019  №1,                            від 22.01.2019 №2, від 07.02.2019  №3, від 22.02.2019 №4, від 01.03.2019 №5,  від 25.03.2019 №6,                          від 01.04.2019 №7, від 19.04.2019 №8, від 02.05.2019 №9, від 13.05.2019 №10 від 28.05.2019 №11,                             від 12.06.2019 №12;
      «Миколаїв - Морській» від 10.01.2019 №1,                             від 25.01.2019 №2, від 28.01.2019 №3, від 07.02.2019 №4, від 22.02.2019 №5, від 01.03.2019 №6, від 02.04.2019 №7, від 22.04.2019 №8, від 02.05.2019 №9, від 13.05.2019 №10, 27.05.2019 №11, від 30.05.2019 №12, від 12.06.2019 №13, від 21.06.2019 №14, від 25.06.2019 №15

7.3
Організація проведення особистого прийому громадян керівництвом митниці

Спеціаліст розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації



Протягом півріччя
     За січень-червень п.р, керівництвом митниці проведено 3 особистих прийоми. За результатами прийомів письмових звернень та скарг не надавалось. По результатам проведених прийомів надано вичерпні роз’яснення. Графіки прийому громадян підтримувались в актуальному стані та своєчасно розміщувались на інформаційних стендах в митниці та субсайті офіційного вебпорталу


7.4
Надання у встановленому законодавством порядку відповідей на запити на публічну інформацію

Спеціаліст розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації,
структурні підрозділи

Протягом півріччя
Протягом звітного періоду до митниці надійшло                  9 запитів щодо отримання публічної  інформації в рамках Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації». 3 запити надійшли від юридичних осіб (підприємств, організацій, благодійних організацій), 2 – від фізичних осіб. 3 – надійшли засобами електронної пошти,  2 – особисто запитувачами.
      По результатам розгляду запитів: на 3 запити  надано інформацію в повному обсязі, по 2 запитах у наданні інформації відмовлено, але надано вичерпні роз’яснення причин такої відмови (запитувачі відмову у наданні інформації не оскаржували, скарг на відмову у наданні інформації не надходило)

7.5
Опрацювання та реагування на повідомлення громадян, що надходять на сервіс «Пульс»

Спеціаліст розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації, 
сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом півріччя
       Протягом звітного періоду з метою інформаційного супроводження функціонування телефонної консультаційної служби для громадян з питань митного законодавства проводилась відповідна інформаційна кампанія щодо анонсування зазначеного сервісу. Протягом звітного періоду відносно дій посадових осіб митниці надійшло 35 звернень. Всі звернення розглянуто у передбачений термін. Заходів до посадових осіб митниці не вживалось у зв’язку із відсутністю фактів неналежного виконання  службових обов’язків 
    
7.6
Забезпечення оперативного розгляду запитів, що надійшли з державної установи «Урядовий контактний центр»

Спеціаліст розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації

Протягом півріччя
     Протягом звітного періоду до митниці запитів з Державної установи «Урядовий контактний центр» надійшло 9 звернень на адресу Миколаївської митниці ДФС, всі звернення розглянуто, надані вичерпні відповіді у відведений законом термін
7.7
Забезпечення розгляду звернень громадян відповідно до вимог Закону України від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян»
 
Спеціаліст розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації

Протягом півріччя
      За перше півріччя 2019 року до митниці надійшло                   9 письмових звернень громадян, які підпадають під дію закону «Про звернення громадян».
      Тематика звернень що надійшли до митниці: 
      Організація митного контролю;
      Щодо виконання судових рішень;
      Питання фінансового забезпечення працівників;
      Питання поновлення на посаді (в т.ч. колишніх) працівників. 
       За способом надходження 8 звернень надійшли безпосередньо від громадян, 1 заява поштою. Всі звернення громадян відпрацьовані шляхом надання вичерпних відповідей у встановлений законом строк.
       У продовж звітного періоду надійшло 1 повторне звернення, яке стосувалось скасування громадянином попередніх заяв з того ж самого питання, на які отримав вичерпні відповіді.
       3 початку року до митниці скарг, неодноразових, колективних, дублетних   звернень не надходило.
       Результати розгляду звернень постійно аналізувалися та направлялися до ГУ ДФС у Миколаївській області для розміщення у ЗМІ та на субсайті територіального органу, та в якості відкритих даних розміщувались на сайті DATA.GOV.UA

7.8
Забезпечення актуалізації розміщення відкритих даних  на офіційному порталі відкритих даних DATA.GOV.UA

Спеціаліст розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації
Протягом півріччя
      Протягом звітного періоду головним державним інспектором розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації було забезпечено оприлюднення (оновлення) наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних (data.gov.ua) та на власному субсайті офіційного вебпорталі ДФС (sfs.gov.ua) у банері «Відкриті дані» на підставі інформації наданої структурними підрозділами митниці, відповідно до наказу  митниці від 14.02.2019 №24
7.9
Організація роз’яснювальної роботи у ЗМІ щодо практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції митниці 

Відділ організації роботи,
структурні підрозділи 
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду митницею на постійній основі проводилась роз’яснювальна робота щодо основних положень та змін у митному законодавстві шляхом:
направлення для розміщення на субсайті офіційного вебпорталу роз’яснюючих матеріалів;
розміщення таких інформаційних матеріалів на офіційній сторінці митниці у мережі FACEBOOK;
проведення інтерв’ю начальника митниці щодо роботи митниці;
проведення робочих зустрічей із брокерами, декларантами та представниками підприємств, які здійснюють  ЗЕД;
      надання безоплатних усних консультацій всім без виключення громадянам, які звертаються  до  митниці як особисто, так й за телефоном з питань митного оформлення товарів,  транспортних засобів, особистих речей, грошових коштів тощо

7.10
Організація роз’яснювальної роботи щодо практичного застосування вимог Митного кодексу України з урахуванням змін, внесених Законом України №2612-VIII, та механізму реалізації постанови Кабінету Міністрів України       від 12.12.2018 №1077 при здійсненні митних оформлень бувших у використанні транспортних засобів, які перебували у митному режимі тимчасового ввезення або транзиту, зокрема шляхом висвітлення такої інформації у ЗМІ та на субсайтах офіційного веб порталу ДФС

Відділ організації роботи,
структурні підрозділи
Січень-лютий 
    Протягом звітного періоду митницею постійно проводилась роз’яснювальна робота щодо основних змін в законодавстві стосовно здійсненні митних оформлень бувших у використанні транспортних засобів, які перебували у митному режимі тимчасового ввезення або транзиту. Направлено 14 інформаційних повідомлень у ЗМІ та на субсайті офіційного вебпорталу територіального органу ДФС у Миколаївській області
7.11
Забезпечення співпраці з інститутами громадянського суспільства, сприяння участі громадськості у реалізації державної політики за напрямами діяльності ДФС
Відділ організації роботи,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
     Проводились суспільні засідання громадськості та митниці щодо ефективності відпрацювання форм митного контролю, залучення молоді до навчання в університеті митної справи та фінансів та стажування в митниці громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби
7.12
Взаємодія з уповноваженим підрозділом ГУ ДФС у Миколаївській області щодо підготовки матеріалів з основних питань діяльності митниці для публікацій у ЗМІ та розміщення на суб - сайті територіальних органів ДФС у Миколаївській області

Відділ організації роботи
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду інформація з основних питань діяльності митниці на постійній основі направлялась до ГУ ДФС у Миколаївській області з метою публікацій у ЗМІ. Так, підготовлено та направлено 13 інформаційних повідомлень щодо діяльності митниці в напрямку наповнення державного бюджету, боротьби з порушеннями митних правил, також інформацію щодо нових правил розмитнення товарів
7.13
Здійснення роз’яснювальної роботи по залученню підприємств - учасників зовнішньоекономічної діяльності до процедури електронного декларування за процедурою «єдиного вікна»

Митні пости

Протягом півріччя
Протягом звітного періоду посадовими особами митних постів проводилась систематична роз’яснювальна робота серед суб’єктів - учасників зовнішньоекономічної діяльності щодо популяризації процедури електронного декларування за процедурою «єдиного вікна», шляхом роз’яснення переваг електронного декларування.  
Проводились робочі зустрічі з митними брокерами та декларантами з метою проведення роз’яснювальної роботи щодо запровадження інформаційного обміну з використанням електронних засобів передачі інформації між митними органами, державними контролюючими органами та підприємствами за принципом «єдиного вікна».
Результати робочих зустрічей відображено у відповідних протоколах митних постів:

      «Первомайськ» від 02.05.2019 №5;

     «Октябрський» від 04.01.2019 №1, від 16.01.2019  №2, від 29.01.2019 №3, від 07.02.2019 №4, від 01.03.2019 у №5; від 01.04.2019 №6; від 17.04.2019 №7; від 02.05.2019 №8; 
 
    «Костянтинівка» від 10.01.2019 № 1, від 07.02.2019                       № 2, від 05.02.2019 № 3, від 19.02.2019 № 4, від 18.03.2019           

№ 6, від 04.04.2019 № 7, від 13.05.2019 № 8, від 06.06.2019            № 10, від 11.06.2019 № 11, від 20.06.2019 № 13;
        
      «Миколаїв – Морський» від 30.05.2019 №12;
  
«Дніпро-Бузький» від 10.01.2019 №1, від 22.01.2019 №2, від 07.02.2019 №3, від 22.02.2019 №4, від 01.03.2019  №5, від 25.03.2019 №6, від 01.04.2019 №7, від 19.04.2019 №8, від 02.05.2019 №9, від 13.05.2019 №10 від 28.05.2019 №11, від 12.06.2019 №12        


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

8.1
Супроводження експлуатації засобів електронного цифрового підпису в митниці, підготовка та надання Акредитованому центру сертифікації ключів інформації, необхідної для формування посилених сертифікатів відкритих ключів підписувачів - працівників митниці

Сектор інформаційних технологій

Протягом півріччя
Протягом звітного періоду забезпечено отримання                   65 електронних кваліфікованих підписів для користувачів митниці, скасовано  4 кваліфікованих сертифікати ключа

8.2
Забезпечення митниці технічними та системними програмними засобами, адміністрування та забезпечення експлуатації обладнання автоматизованих робочих місць

Сектор інформаційних технологій


Протягом півріччя
Протягом звітного періоду здійснено:
введено в експлуатацію 45 автоматизованих робочих місць (Dell OptiPlex 5269);
введено в експлуатацію 45 IP телефонів (Сisco CP-3905);
      оновлення програмного забезпечення                                  АСМО «Інспектор» – 69;
      розширення/модифікація прав доступу користувачів                                    інформаційних ресурсів  – 135;
      створення нових користувачів інформаційних ресурсів – 12;
      налаштування та відновлення працездатності автоматизованих робочих місць посадових осіб митниці – 7;
       здійснено технічне обслуговування друкувальної техніки (одиниць) – 31;
       надання допомоги з питань роботи програмного забезпечення бухгалтерського обліку та звітності,                       MS Excel, MS Word, АІС «Податковий блок»,                             АІС «Управління документами» – 53;
      відновлення працездатності мережевого обладнання митниці  після відключення електроживлення  – 1;
проведено інвентаризацію комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, підготовлено документи до списання морально та фізично застарілої техніки;
       укладено 2 договори про забезпечення технікою та проведення знищення списаного обладнання

8.3
Підготовка та проведення щомісячної звірки інформації, яка міститься в ЄАІС ДФС та локальній базі даних митних декларацій митниці 

Сектор митної статистики

Щомісячно
       Протягом звітного періоду на постійній основі згідно p регламентjv здійснювалась звірка інформації, яка міститься в ЄАІС ДФС та локальній базі митниці.
       Для отримання позитивних результатів звірки здійснювались організаційні заходи щодо забезпечення повноти та актуальності бази даних електронних копій митних декларацій, оформлених митницею: перевірка наявності МД відповідно до їх станів в базі даних митниці та ЄАІС ДФС, усунення розбіжностей з даними наповнення баз даних митних постів, моніторинг оформлених аркушів коригування, контроль за внесенням відповідних змін до МД, організація та контроль виправлення митними постами виявлених недостовірних даних у електронних копіях митних декларацій, перевірка своєчасного направлення та наявності електронних копій МД, АК, актуалізованих копій МД в ЄАІС ДФС.
      За результатами проведення звірок направлено листа до Департаменту моніторингу доходів та обліково-звітних систем ДФС (1 лист)

8.4
Підготовка зведеної інформації щодо обсягів митного оформлення товарів та кількості пропущених через митний кордон України транспортних засобів та вантажів на виконання наказу ДФС від 18.01.2018 № 25 «Про затвердження форм звітності за окремими показниками діяльності органів доходів і зборів при здійснені ними державної митної справи та порядку їх складання»

Сектор митної статистики

Щомісячно
      Щомісячно здійснюється збір, опрацювання, аналіз та узагальнення інформації, надісланої митними постами, для формування звітності за формами 1-МС «Кількість пропущених через митний кордон України транспортних засобів та вантажів» та 2-МС «Обсяги митного оформлення за МД-1, М-15, М-16 та письмовою заявою за формою».
      Зазначена інформація в установлений термін направлена до Департаменту моніторингу доходів та обліково-звітних систем ДФС (6 листів)
8.5
Проведення пост-контролю достовірності та повноти даних, заявлених у митних деклараціях та їх електронних копіях, вжиття заходів щодо виправлення виявлених помилок

Сектор митної статистики

Щомісячно
       Протягом звітного періоду здійснювався пост-контроль за наступними напрямами: перевірка заповнення граф МД; відповідність заповнення граф МД при розрахунку ваги одиниці товару; наявність та відповідність в ЄАІС ДФС актуалізованих копій митних декларацій після оформлення аркуша коригування та його електронної копії. 
       За результатами перевірок на митні пости направлялись інформаційні повідомлення та службові записки, всі виявлені недоліки усунуті.
       За результатами проведення перевірок направлено листа до Департаменту моніторингу доходів та обліково-звітних систем ДФС (1 лист)

8.6
Проведення метрологічної атестації та повірки технічних систем митного контролю та засобів вимірювальної техніки

Відділ матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури

Протягом півріччя
      Протягом звітного періоду, відповідно до затвердженого плану фінансування митниці  повірка технічних засобів не здійснювалась


Розділ 9. Організація фінансової діяльності. Матеріально-технічний розвиток

9.1
Організація планово-фінансової роботи, прогнозного планування видатків, на утримання, матеріально-технічне забезпечення діяльності митниці, розвиток інформаційних технологій, облаштування об’єктів митної інфраструктури тощо.
Забезпечення складання та подання на затвердження до ДФС кошторису доходів та видатків митниці на 2019 рік, змін до нього

Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності

Протягом півріччя
(у разі необхідності)
      Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Миколаївської митниці ДФС, після проведеного аналізу фактичних витрат коштів та виділених асигнувань за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці», 2240 «Оплата послуг(крім комунальних)», 2250 «Витрати на відрядження», та 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення», 2273 «Оплата електроенергії», 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» були підготовлені листи щодо перерозподілу кошторисних призначень та залучення додаткових асигнувань від 20.02.2019 № 937/8/14-70-05-20, 28.03.2019 № 1634/8/14-70-05-20, 14.04.2019 № 1948/8/14-70-05-20, 20.06.2019 № 3215/8/14-70-05-20, 25.06.2019 № 3284/8/14-70-05-20, на які було надані Довідки змін до кошторису № 26 від 26.02.2019, № 106 від 26.04.2019,                                      № 34-мл-м від 24.06.2019.
       Таким чином, протягом півріччя 2019 року відділом фінансування, бухгалтерського обліку та звітності було здійснено ряд заходів (з фінансових питань) з метою забезпечення безперебійної роботи митниці та недопущення створення дебіторської та кредиторської заборгованості на кінець року

9.2
Складання фінансової та бюджетної звітності про виконання кошторису за бюджетною програмою 3507010 «Керівництво та управління у сфері фіскальної політики» та подання її до ДФС

Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності

Протягом півріччя

       Щомісячно до п‘ятого числа місяця, наступного за звітним, щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним, відділом фінансування, бухгалтерського обліку та звітності формується звітність керуючись Порядком складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженим наказом МФУ від 24.01.12 № 44. 
       Листом митниці від 05.04.2019 № 1836/10/14-70-05-39 було направлено до ГУДКСУ у Миколаївській області бухгалтерський звіт за 1 квартал 2019 року, після перевірки ГУДКСУ в Миколаївській області до ДФСУ звіт за 1 квартал 2019 року було направлено листом від 11.04.2019 № 1934/8/14-70-05-35.
04.02.2019 до ГУДСУ у Миколаївській області направлено Форму 7 за січень 2019 року листом № 627/9/14-70-05-35.
01.03.2019 до ГУДКСУ у Миколаївській області направлено Форму  7 за лютий 2019 року листом № 1143/9/14-70-05-35.
03.05.2019 до ГУДКСУ у Миколаївській області направлено Форму  7 за квітень 2019 року листом № 2331/9/14-70-05-35.
05.06.2019 до ГУДКСУ у Миколаївській області направлено Форму 7 за травень 2019 року листом № 2942/9/14-70-05-35

9.3
Ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової, бюджетної звітності, здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку в митниці. Вжиття заходів щодо раціонального та ефективного використання бюджетних коштів
Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності

Протягом півріччя
   Бухгалтерський облік здійснюється митницею за меморіально-ордерною формою з використанням програмних комплексів.
   Відділом фінансування, бухгалтерського обліку та звітності здійснюється постійний контроль за дотриманням бюджетного законодавства, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку в митниці.
   Протягом першого півріччя фінансово-господарська діяльність митниці здійснювалась за рахунок коштів державного бюджету на підставі затвердженого ДФС кошторису доходів і видатків за двома складовими: загальний фонд та спеціальний фонд (із розподілом за повною економічною класифікацією на здійснення відповідних видатків згідно із законодавством). 
       З метою з ефективного використання державних коштів та стабільного функціонування Миколаївської митниці ДФС відділом фінансування, бухгалтерського обліку та звітності дотримувались заходи щодо суворого дотримання фінансово – бюджетної дисципліни та економічного, раціонального і ефективного використання бюджетних коштів органів ДФС та установи, що належить до сфери управління ДФС, затверджені наказом ДФС                   від 14.03.2017 №177

9.4
Здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для потреб митниці, відповідно до затвердженого кошторису видатків. Укладання та переукладання відповідних договорів

Відділ матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури

Протягом півріччя
Протягом звітного періоду укладено 10 договорів з питань забезпечення безперебійної роботи митниці в частині закупівлі матеріальних цінностей, паливно-мастильних матеріалів, проведення ремонтних робіт автотранспорту та адміністративної будівлі

Забезпечення постійного контролю за недопущенням перевищення лімітів споживання теплової, електричної енергії та води

Відділ матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури

Протягом півріччя
У звітному періоді здійснювався  щоденний моніторинг за обсягами спожитих паливно-енергетичних ресурсів та води. Завдяки здійсненому контролю перевищення лімітів протягом звітного періоду не має
9.6
Організація розпорядження в установленому порядку вилученим майном, забезпечення передання конфіскованих товарів і транспортних засобів органам державної виконавчої служби для подальшого розпорядження

Відділ матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури

Протягом півріччя
      Протягом звітного періоду було складено                             11 (одинадцять) актів приймання-передавання майна                         ДП «СЕТАМ» для подальшого розпорядження  конфіскованого за рішенням судів майна на загальну суму 3 млн. 694 тис. 640 гривень

9.7
Забезпечення своєчасного виконання доручень державних органів по розпорядженню конфіскованими лікарськими препаратами, психотропними та наркотичними речовинами і прекурсорами

Відділ матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури

Протягом півріччя
       Протягом звітного періоду доручення державних органів по розпорядженню конфіскованими лікарськими препаратами, психотропними та наркотичними речовинами і прекурсорами в частині їх передавання відповідним організаціям для подальшого знищення не здійснювалось

9.8
Забезпечення підтримки об’єктів інфраструктури митниці у належному технічному та санітарному стані, здійснення заходів із забезпечення пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту в адміністративної будівлі митниці

Відділ матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури

Протягом півріччя
      Протягом звітного періоду в рамках підготовки до весняно-літнього періоду 2019 року власними силами здійснювалось забезпечення  організаційно-технічних заходів щодо експлуатації об’єктів інфраструктури митниці з метою запобігання виникненню аварійних ситуацій та недопущення руйнування конструктивних елементів будівель та споруд
9.9
Забезпечення централізованого отримання, обліку та контролю за ефективністю використання матеріальних цінностей, технічних засобів та систем митного контролю, згідно з погодженими переліками в рамках проектів міжнародної технічної допомоги самостійних та централізованих закупівель
Відділ матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури

Протягом півріччя
       Протягом звітного періоду при проведенні інвентаризації обліку матеріальних цінностей, технічних засобів та систем митного контролю, втрат та нестач не виявлено. Підтверджено інвентаризаційною відомістю                  від 14.05.2019 .
       За звітний період 2019 року в рамках централізованого розподілу та видачі матеріальних цінностей зі складу ДФС митницею отримані матеріальні цінності за наказами                      № 2-г, № 3-г від 24.01.2019, № 14-г, 16-г від 18.04.2019, № 364 від 13.05.2019



Розділ 10. Організація роботи з персоналом. Запобігання і виявлення  корупції

10.1
Забезпечення виконання комплексу заходів щодо:
призначення, переведення і звільнення  посадових осіб митниці;
проведення конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців у митниці

Відділ по роботі з персоналом

Протягом півріччя
Протягом звітного періоду відділом по роботі з персоналом підготовлено 243 проекти наказів з кадрових питань щодо призначення, переведення та звільнення посадових осіб митниці, посади яких віднесені до номенклатури посад начальника митниці. Відповідна інформація своєчасно заносилась до інформаційних баз даних, копії наказів долучались до особових справ працівників. У першому півріччі 2019 року в митниці було проведено 4 конкурси на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» та категорії «В»

10.2
Організація проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців у митниці

Відділ по роботі з персоналом

Протягом півріччя
Протягом звітного періоду в митниці було проведено              4 конкурси на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» та категорії «В». Переможцем конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» було визнано посадову особу митниці, у зв’язку із чим, потреби в організації та проведенні спеціальної перевірки не було

10.3
Організація проведення перевірок відповідно до Закону України від 16 вересня 2014 року № 1682 – VII «Про очищення влади»

Відділ по роботі з персоналом

Протягом півріччя
Протягом звітного періоду було організовано  проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», стосовно семи вперше прийнятих посадових осіб митниці. 
       Станом на 30.06.2019 завершено перевірку стосовно семи посадових осіб, за результатами якої складено відповідні довідки

10.4
Забезпечення здійснення організаційних заходів для своєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування працівниками митниці
Відділ по роботі з персоналом, 
структурні підрозділи

Протягом півріччя 
Протягом звітного періоду здійснювався контроль за своєчасним поданням декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування працівниками митниці. Всі працівники митниці вчасно подали декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік працівниками митниці. 
Всі посадові особи Миколаївської митниці ДФС та всі колишні працівники митниці, які звільнилися у 2018 році та припинили діяльність, пов'язану із виконанням функцій держави, подали декларацію за 2018 рік.
       Колишні працівники митниці – державні службовці, які були звільнені з митниці протягом січня - червня 2019 року також подали декларацію перед звільненням з відповідною інформацією за період з 01.01.2019 по день звільнення

10.5
Організація професійного навчання без відриву від роботи в митниці та проведення перевірок стану професійного навчання в структурних підрозділах митниці та забезпечення виконання Плану підвищення професійної компетенції посадових осіб митниць
Відділ по роботі з персоналом, 
структурні підрозділи

Протягом півріччя
Протягом звітного періоду професійне навчання особового складу без відриву від роботи у першому півріччі 2019 року було організовано відповідно до наказу ДФС від 02.04.2015 № 236. Наказом митниці були затверджені переліки навчальних груп, графіки проведення занять, а також призначені керівники навчальних груп. Заняття в навчальних групах проводилось відповідно до затверджених навчально-тематичних планів.
Протягом звітного періоду заняття в усіх навчальних групах проводились відповідно до затвердженого наказом митниці графіку. Керівниками навчальних груп своєчасно готувались плани проведення занять та переліки питань для обговорення й закріплення знань, велись журнали обліку занять з професійного навчання без відриву від роботи.
Додатково, у разі необхідності, в навчальних групах проводились позапланові заняття.
Керівництвом митниці та відділом по роботі з персоналом здійснювався систематичний контроль за організацією професійної підготовки в навчальних групах митниці. Під час перевірок у підрозділах митниці перевірялось: відповідність занять навчально-тематичним планам, якість проведення занять та щомісячних заліків, наявність залікових робіт та ведення конспектів особовим складом. 
 З метою забезпечення контролю за організацією професійного навчання без відриву від роботи в митниці та для здійснення оцінки результатів навчання посадових осіб митниці у І навчальному періоді 2019 року, відповідно до наказу митниці від 29.05.2019 № 101 в період з 10.06.2019 по 21.06.2019, було проведено підсумкові заняття у формі диференційованих заліків - тестування.
 Тести складалися на основі актуальних нормативно-правових актів з державної служби, митної та податкової справи, антикорупційної політики, інституційної реформи ДФС та діловодства. Також увага була акцентована на закріпленні знань положень Конституції України, ділової української мови, Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, Правил етичної поведінки в органах ДФС.
 Згідно з Планом підвищення рівня професійної компетентності працівників органів Державної фіскальної служби на 2019 рік, затвердженого наказом ДФС від 29.01.2019 № 64 «Про організацію підвищення рівня професійної  компетентності працівників органів ДФС у 2018 році» протягом звітного періоду підвищили кваліфікацію 9 посадових осіб митниці

10.6
Організація та контроль за проходженням практики студентами вищих навчальних закладів, з якими ДФС укладено угоди про співробітництво,                        та студентами інших ВНЗ 

Відділ по роботі з персоналом, 
структурні підрозділи

Протягом півріччя
       Протягом звітного періоду в митниці пройшли практику 6 студентів: з Університету митної справи та фінансів, Університету державної фіскальної служби, Київського національного торгівельно-економічного університету та національного університету «Одеська юридична академія». Митницею були видані відповідні накази, згідно із якими за кожним із студентів були закріплені керівники практики, та були створені максимально необхідні та комфортні умови для проходження студентами практики відповідно до затвердженої робочої програми та плану. Практиканти отримували необхідну інформацію про структуру митниці, покладених на неї функцій та завдань, специфіку роботи структурних підрозділів, безпосередньо від своїх керівників практики та з численних методичних джерел бібліотечного фонду митниці. Особлива увага приділялась веденню студентами щоденників практики та складанню звіту. По закінченню терміну практики студентів були складені письмові характеристики, в яких містилась інформація про стан і якість виконання поставлених перед студентами завдань, рівень загальної дисципліни та рекомендовані оцінки проходження практики студентами

10.7
Організація навчання та проходження практики новоприйнятими працівниками

Відділ по роботі з персоналом,
структурні підрозділи

Протягом півріччя
       Відповідно до п.1.1 Плану підвищення рівня професійної компетентності працівників органів ДФС на 2019 рік, затвердженого наказом ДФС від 29.01.2019 №64 «Про організацію підвищення рівня професійної  компетентності працівників органів ДФС у 2019 році» (зі  змінами) на базі Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС в період з 19.05.2019 по 12.07.2019 було організовано в три етапи проходження спеціальної підготовки працівників уперше прийнятих на службу за тематикою «Основи здійснення митної справи» уперше прийнятим працівником головним державним інспектором відділу організації митного контролю та оформлення:
        І етап з 20.05.2019 по 14.06.2019 – засвоєння теоретичного курсу на базі Департаменту СПЗК ДФС;
       ІІ етап з 18.06.2019 по 27.06.2019 – навчальна практика на базі митниці;
       ІІІ етап з 01.07.2019 по 12.07.2019 – заключний етап навчання на базі Департаменту СПЗК ДФС

10.8
Здійснення взаємодії з військовими комісаріатами з питань призиву на військову службу військовозобов’язаних працівників митниці, бронювання військовозобов’язаних, обліку працівників митниці, які знаходяться в запасі

Відділ по роботі з персоналом

Протягом півріччя
Протягом першого півріччя 2019 року систематично здійснювалась робота зі взаємодії з військовими комісаріатами в напрямку ведення військового обліку. 
Своєчасно надавалася інформація про прийнятих та звільнених протягом першого півріччя військовозобов’язаних працівників митниці та оповіщалися військовозобов’язані працівники митниці про їх виклик до військових комісаріатів. 
У першому півріччі 2019 року в митниці з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року № 12, були здійснені організаційні заходи з проведення бронювання 1 військовозобов`язаного працівника митниці. Відповідний пакет документів був направлений до Центрального районного військового комісаріату м. Миколаєва.       
 В травні місяці 2019 року забезпечено здійснення звіряння особових карток працівників митниці – військовозобов’язаних з обліковими документами відповідних військових комісаріатів

10.9
Здійснення контрольних заходів щодо дотримання особовим складом митниці законодавства з питань проходження державної служби, антикорупційного законодавства, службової та виконавської дисципліни

Відділ по роботі з персоналом

Протягом півріччя
Протягом звітного періоду питання дотримання керівним та особовим складом митниці антикорупційного законодавства розглядались на  31 апаратній нараді митниці. Під час нарад були розглянуті питання щодо організації попереджувально-профілактичної роботи в митниці. Акцентувалась увага керівників структурних підрозділів на забезпеченні безумовного дотримання особовим складом митниці службової та виконавчої дисципліни, Правил етичної поведінки в органах ДФС, у забезпеченні високої культури спілкування з громадянами, недопущенні дій та вчинків, що дискредитують посадових осіб митниці.
З метою запобігання вчиненню працівниками митниці під час виконання ними своїх службових обов’язків правопорушень чи дій, що можуть призвести до негативних наслідків та скоєння злочинів, в митниці керівниками структурних підрозділів систематично проводились загально-профілактичні заходи з особовим складом у формі інформування щодо відповідальності за службові злочини, корупційні діяння, порушення обмежень, установлених для державних службовців, безумовного додержання службової й виконавської дисципліни, вимог до етики поведінки державного службовця. Особовому складу постійно наголошувалось на безумовному дотриманні правил поведінки, забезпеченні високої культури спілкування з громадянами, недопущенні знаходження сторонніх осіб в зонах митного контролю, недопущенні дій та вчинків, що дискредитують посадових осіб митниці та забезпеченні формування позитивного іміджу органів ДФС й держави в цілому. 
Також, з метою попередження та недопущення правопорушень з боку працівників митниці, протягом першого півріччя 2019 року керівництвом митниці та відділом по роботі з персоналом в підрозділах митниці систематично проводились перевірки службової дисципліни й дотримання особовим складом вимог чинного законодавства з питань державної служби та антикорупційного законодавства, здійснювався контроль за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів.
Протягом звітного періоду в кожному структурному підрозділі митниці та з керівним складом митниці було проведено по 15 занять (планових та позапланових) з вивчення положень антикорупційного законодавства. Планові заняття проводились відповідно до навчально-тематичних планів професійного навчання без відриву від роботи на перше півріччя 2019 року. 
На інформаційних стендах адміністративного будинку митниці та усіх структурних підрозділів митниці розміщена наглядна профілактична інформація з питань запобігання корупції.
З метою виявлення можливих прогалин та недоліків, що створюють умови для скоєння корупції, протягом першого півріччя 2019 року юридичним сектором митниці, в межах компетенції, здійснювався аналіз проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів митниці, з метою  виявлення можливих прогалин та недоліків, що створюють умови для скоєння корупції. Всього за перше півріччя 2019 року юридичним сектором було опрацьовано 672 проекти наказів та розпоряджень митниці.
      Протягом звітного періоду повідомлення щодо вчинення посадовими особами митниці корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних із корупцією, на сервіс «Пульс» не надходили

10.10
Проведення комплексу профілактичних та роз'яснювальних заходів, спрямованих на запобігання і протидію корупційним проявам

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом півріччя
       З метою запобігання вчиненню посадовими особами  митниці, як під час виконання ними своїх службових обов’язків, так і у неробочий час, правопорушень чи дій, що можуть призвести до негативних наслідків та скоєння злочинів, упередження надзвичайних подій, та недопущення противоправного використання службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей, в митниці, як з керівним так і з особовим складом на постійній основі протягом першого півріччя 2019 року проводились профілактичні заходи та дієва роз’яснювальна робота

10.11
Збір та аналіз інформації щодо можливих протиправних посягань на безпеку діяльності співробітників митниці, у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом півріччя
      Протягом звітного періоду будь-якої інформації щодо можливих протиправних посягань на безпеку діяльності співробітників митниці, у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків, не надходило
10.12
Реалізація комплексу запобіжних заходів, спрямованих на протидію корупційним проявам та службовим правопорушенням, проведення навчальної та роз'яснювальної роботи серед працівників митниці 

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
Протягом півріччя
       З метою вжиття заходів, спрямованих на запобігання корупції в січні 2019 року в митниці було забезпечено надання посадовими особами загальних відомостей про близьких осіб працівників, у тому числі із зазначенням місця роботи, посади. Звернуто увагу особового складу, що у разі зміни інформації щодо даних близьких осіб – негайно інформувати керівництво та відділ по роботі з персоналом.
       Протягом півріччя в митниці, в системі професійного навчання без відриву від роботи проводились як планові, так і позапланові заняття з повторного вивчення антикорупційного законодавства. Під час навчань увага приділялась вивченню правильності складання та своєчасності подання декларацій, повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, наголошується про персональну відповідальність кожного за неподання/несвоєчасне подання декларацій, неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані та подання завідомо недостовірних відомостей

10.13
Викриття та припинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, вивчення причин та умов, що сприяли їх вчиненню, вжиття відповідних заходів щодо недопущення їх в подальшому

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом півріччя 
       Протягом першого півріччя 2019 року стосовно працівників Миколаївської митниці ДФС не виявлено жодного корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення. Митницею постійно проводиться робота щодо недопущення в подальшому скоєння корупційних правопорушень працівниками митниці
10.14
Проведення профілактичної роботи серед працівників митниці, з метою запобігання корупційним правопорушенням

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом півріччя
Профілактичні заходи проводилися щотижня в кожному структурному підрозділі митниці. Під час профілактичної роботи працівникам наголошувалось на недопущенні скоєння правопорушень, унеможливлення фактів одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди, щодо безумовного дотримання вимог антикорупційного законодавства й законодавства з питань проходження державної служби. Водночас особлива увага працівників зверталася на відповідальність за службові злочини, корупційні діяння та порушення обмежень, установлених для державних службовців

10.15
Збір та аналіз інформації щодо можливих протиправних посягань на безпеку діяльності співробітників митниці, у зв'язку з виконанням ними службових обов’язків

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом півріччя
Протягом 2019 року будь-якої інформації щодо можливих протиправних посягань на безпеку діяльності співробітників митниці, у зв'язку з виконанням ними службових обов’язків, не надходило
10.16
Проведення профілактичних співбесід та роз'яснювальної роботи з кандидатами на вакантні посади до митниці, з метою недопущення прийняття на роботу осіб з низькими морально - етичними якостями

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом півріччя
Протягом січня - червня 2019 року в митниці було проведено 4 конкурси на заміщення вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В». З кожним кандидатом, переможцем конкурсу на вакантні посади до митниці, були проведені профілактичні співбесіди та роз’яснювальна робота Будь-яких скарг під час проведення конкурсів або на рішення конкурсної комісії не було


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

11.1
Організація роботи щодо забезпечення охорони державної таємниці під час проведення усіх видів секретних робіт, зберігання, використання документів та матеріалів, що містять державну таємницю

Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації

Протягом півріччя
      Протягом звітного періоду, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939 «Про затвердження Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях та визнання такими, що втратили чинність деяких постанов Кабінету Міністрів України» зі змінами, на плановій основі була проведена робота  щодо забезпечення охорони державної таємниці під час проведення усіх видів секретних робіт, зберігання, використання документів та матеріалів, що містять державну таємницю, а саме:
      організація і ведення секретного діловодства та зберігання секретних документів;
      розроблено порядок пропускного режиму на територію та в приміщення адміністративної будівлі митниці;
     складено перелік режимних приміщень та акти про придатність режимних приміщень для проведення секретних робіт в митниці;
     проведені квартальні перевірки наявності матеріальних носіїв секретної інформації та інших матеріальних носіїв інформації в РСО.
     За звітний період здійснювалось листування з питань охорони державної таємниці та з питань технічного захисту інформації з Управлінням СБУ в Миколаївській області, з Управлінням ДССЗ та ЗІУ України в Миколаївській області та з Департаментом охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації ДФС.
      У звітному періоді проводились оновлення антивірусного захисту в автоматизованих системах програмного забезпечення ESET Endpoint Security

11.2
Контроль за дотриманням встановленого порядку доступу працівників митниці до відомостей, що становлять державну таємницю, перевірка відповідності форми наданого їм допуску до державної таємниці ступеню секретності відомостей, до яких надається доступ

Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації

Протягом півріччя
       Протягом звітного періоду, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939 «Про затвердження Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях та визнання такими, що втратили чинність деяких постанов Кабінету Міністрів України» зі змінами, були підготовлені документи на допуск до державної таємниці посадових осіб митниці. Надіслані відповідні листи до Управління Служби безпеки України в Миколаївській області.
       Підготовлені накази щодо надання та припинення доступу до державної таємниці відповідним посадовим особам митниці та заповнені облікові картки працівників про надання допуску та доступу до державної таємниці та картки результатів перевірки працівників, у зв’язку з допуском до державної таємниці.
       Проведено обробку та перевірки карток про допуск до державної таємниці.
       Проведено додаткові навчання посадових осіб, які мають допуск до державної таємниці
11.3
Виконання роботи по приведенню грифів секретності матеріальних носіїв секретної інформації у відповідність до нормативних документів та своєчасне знищення секретних документів, що втратили практичне значення і термін їх зберігання закінчився

Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації 

Протягом півріччя
Протягом звітного періоду перегляд грифів секретності матеріальних носіїв секретної інформації не проводились
11.4
Організація і супроводження робіт з випробовування та атестації комплексу технічного захисту інформації (далі – ТЗІ) на об’єктах інформаційної діяльності та державної експертизи комплексних систем ТЗІ в автоматизованих системах

Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації

Протягом 
півріччя
     У звітному періоді були проведені роботи з супроводження, випробування та атестації комплексу ТЗІ на об’єкті інформаційної діяльності у виділеному приміщенні № 202.
     Проведені роботи зі створення комплексної системи захисту інформації з обмеженим доступом в автоматизованій системі класу «1» четвертої категорії, що розташована на об’єкті електронно-обчислювальної техніки в приміщенні № 304-А

11.5
Адміністрування регламентованого доступу користувачів митниці до ЄАІС ДФС, яким надано дозвіл для роботи з інформаційними ресурсами згідно з визначеними ролями

Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації

Протягом 
півріччя
     Проведено заходи із технічного захисту інформації під час надання доступу користувачам до інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем ДФС шляхом видачі паролів доступу.
      Проводились роботи з надання та скасування прав регламентованого доступу до програмно-інформаційного комплексу ЄАІС ДФС, про що були підготовлені відповідні накази митниці 





Начальник Миколаївської митниці ДФС                             _____________________                                      Роман КРІЛЬ

