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                                                                                                    Звіт
про виконання плану роботи Вінницької митниці ДФС
на друге півріччя 2018 року

№ з/п
Зміст заходу
Відповідальні виконавці 
Термін виконання
Інформація про виконання
Розділ 1. Організація роботи щодо забезпечення виконання встановлених завдань із надходження платежів до бюджету, здійснення контролю за повнотою нарахування митних платежів
1.1
Здійснення прогнозування очікуваних показників надходжень митних платежів до загального фонду державного бюджету
Управління адміністрування митних платежів 
Щомісячно
Щомісяця та щопонеділка здійснювались розрахунки очікуваних показників надходжень митних платежів на підставі отриманої від підрозділів митного оформлення інформації про прогнозовані надходження. Митницею на ІІ півріччя прогнозувались надходження в сумі 1 533 млн.грн, що на 33 відсотки більше сумарного індикативного показника, встановленого для митниці на 2017 рік та на 1 відсоток більше від фактичних надходжень 2017 року. Прогнозований показник виконано на 99,8 відсотків
1.2
Забезпечення виконання затверджених індикативних показників доходів до загального фонду державного бюджету
Управління адміністрування митних платежів,
митні пости
Щомісячно
Протягом ІІ півріччя 2018 року Вінницькою митницею ДФС до загального фонду Державного бюджету України перераховано 1 458,3 млн.грн. Виконання індикативного показника 1 706,8 млн.грн, становить  85,4 відсотка. Відставання – 248,5 млн.грн.
Порівняно з І півріччям 2018 року до загального фонду перераховано на 13 відсотків (на 169 млн.грн) більше
1.3
Забезпечення доведення до структурних підрозділів Вінницької митниці ДФС (далі – митниця) індикативних показників доходів зі збору платежів до загального фонду державного бюджету 
Управління адміністрування митних платежів

Щомісячно 
Наказом від 11.05.2018 №166 до митних постів доведено індикативні показники доходів на січень – грудень 2018 року
1.4
Розробка та впровадження заходів щодо забезпечення виконання затверджених індикативних показників доходів до загального та спеціального фондів державного бюджету 

Управління адміністрування митних платежів,
 митні пости
Щомісячно 
Щомісяця розроблявся та впроваджувався комплекс заходів щодо забезпечення виконання затверджених індикативних показників доходів до загального та спеціального фондів державного бюджету. Зокрема, аналізувалась інформація про інвестиційні проекти, заплановані на 2018 рік на території Вінницької області, проводились зустрічі з бюджетоформуючими учасниками ЗЕД, здійснювався багаторівневий контроль бази оподаткування, контроль за особливими видами мита, проводилась перевірка правильності застосування преференцій
1.5
Опрацювання результатів митного оформлення товарів у частині нарахування митних платежів та підготовка реєстрів належних до перерахування коштів
Управління адміністрування митних платежів
Протягом півріччя
Перерахування коштів до Держбюджету здійснювалось кожного робочого дня 
1.6
Залучення усіх наявних резервів для виконання індикативних показників доходів і зборів (проведення додаткових заходів щодо контролю за правильністю класифікації товарів, визначення їх митної вартості та країни походження; вжиття заходів щодо прискорення митного оформлення у режимі імпорту товарів, які знаходяться на митних складах та складах тимчасового зберігання)
Управління
адміністрування
митних платежів,
митні пости
Протягом півріччя
Додаткові надходження у звітному періоді за напрямками становлять:
- митна вартість – 49 млн.грн, 
- класифікація товарів – 2,84 млн.грн,
- країна походження  товарів – 560,2 тис.грн.
За рахунок випуску у вільний обіг товарів, що перебували на складах тимчасового зберігання та митних складах сплачено 144,8 млн.грн. 
За рахунок проведеної керівництвом митниці, митних постів та профільних підрозділів роботи з підприємствами – виробниками власної продукції з інших регіонів країни, а також з перевізниками, що ввозять на митну територію України товари через пункти пропуску Вінницької митниці ДФС, до митних оформлень в зоні діяльності Вінницької митниці були залучені: 
ПП «Подільськенерго», яке імпортує сонячні панелі для будівництва фотогальванічної електростанції, в ІІ півріччі підприємством сплачено 106,7 млн.грн;
 Дочірнє підприємство «Кондитерської корпорації «Рошен», яким в 2018 році сплачено 87 млн.грн; 
ТОВ «Сингента», - імпортує засоби по догляду за рослинами та боротьби з шкідниками, в ІІ півріччі товариством сплачено  80 млн.грн та інші
1.7
Проведення аналізу податкового навантаження та змін нарахованих сум податків і зборів залежно від обсягів та структури імпорту
Управління
адміністрування
митних платежів
Щомісячно
Щомісяця готувалась аналітична інформація щодо податкового навантаження та змін нарахованих сум податків і зборів залежно від обсягів та структури імпорту
1.8
Забезпечення контролю за відповідністю митної вартості товарів вартості прямих витрат, пов’язаних з їх виробництвом, у т.ч. сировини, матеріалів та/або комплектувальних виробів, які входять до складу таких товарів, та за його результатами забезпечення реагування на виявлені випадки заниження  митної вартості
Управління адміністрування митних платежів,
митні пости

Протягом півріччя
З метою забезпечення контролю за відповідністю митної вартості товарів вартості складових (сировини) у вартості товару УАМП на постійній основі отримувались з ДАМП ДФС та з зовнішніх джерел (періодичні видання та мережа Інтернет), накопичували та узагальнювали цінову інформацію про вартість сировинних (біржових) товарів. Випадків митного оформлення товару за ціною, нижчою за вартість складових (сировини) не виявлено

 1.9
Забезпечення посиленого контролю за митним оформленням товарів, що ввозяться на митну територію України суб’єктами ЗЕД з постійним місцем реєстрації в інших областях України
Управління адміністрування митних платежів,
митні пости,
Протягом півріччя
Контроль за митними оформленнями товарів суб’єктами ЗЕД, що перебувають на обліку в інших митницях, здійснюється на постійній основі. За результатами опрацювання наявної інформації з баз даних ДФС, зовнішніх джерел інформації та поданих до митного оформлення документів, приймались рішення стосовно застосування додаткових форм митного контролю

 1.10
Забезпечення контролю за надходженням до державного бюджету коштів від реалізації майна, оберненого на користь держави
Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності

Протягом півріччя
Перераховано до державного бюджету від розпорядження конфіскованим майном – 258 512,89грн
 1.11
Здійснення контролю та аналізу правомірності надання пільг зі сплати митних платежів
Управління адміністрування митних платежів,
митні пости
Протягом півріччя
Щомісяця формувались звіти стосовно надання пільг в оподаткуванні. Протягом ІІ півріччя умовно нараховано 262 млн.грн (66 відсотків умовних нарахувань становили матеріальні частини та провізія, запаси та інше майно, що ввозяться для потреб збройних сил, відповідно до Угоди між державами учасницями Північноатлантичного договору та іншими державами, які беруть участь у програмі "Партнерство заради миру"). 
З метою здійснення контролю за правильністю визначення країни походження товарів надіслано до уповноважених органів іноземних держав 346 запитів. Станом на кінець півріччя отримано відповідь по 169 документах про походження з яких по 127 документах преференційний статус товарів підтверджено, а по 42 документах про походження - не підтверджено і документи направленні для подальшого опрацювання до Офісу великих платників податків і ГУ ДФС
 1.12
Підготовка запитів до уповноважених органів зарубіжних країн з метою здійснення контролю за правильністю визначення країни походження, митної вартості товарів, у разі виникнення сумнівів щодо достовірності інформації, яка міститься у поданих до митного оформлення документах
Управління адміністрування митних платежів
Протягом півріччя
За напрямком митної вартості надіслано 6 проектів запитів до митних органів іноземних держав, за цими запитами відповідь не надходила. Разом з тим, протягом ІІ півріччя 2018 року надійшло 4 відповіді по запитам, надісланим раніше, автентичність підтверджена.
За напрямком країни походження направлено 346 запитів
1.13
Здійснення контролю правильності класифікації товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, поданих до митного оформлення та після завершення процедур їх митного контролю та митного оформлення
Управління адміністрування митних платежів,
митні пости

Протягом півріччя
Прийнято 14 рішень про визначення коду товару за запитами митних постів. Додаткові надходження склали 149,2 тис.грн
1.14
Здійснення моніторингу окремих груп товарів з метою виявлення товарів, що можуть декларуватись не своїм найменуванням або за іншим кодом УКТЗЕД, та підготовка пропозицій щодо внесення змін до регіонального профілю ризику «Контроль класифікації товарів (на регіональному рівні)»
Управління адміністрування митних платежів,
митні пости
Щоквартально
Протягом ІІ півріччя 2018 року службовими записками від 06.09.2018 №528/02-80-19-02, від 12.12.2018 №754/02-80-19 розроблено та введено в дію 2 Доповнення до регіонального профілю ризику «Контроль класифікації товарів (на регіональному рівні)». Кількість записів (доповнень) до регіонального профілю ризику 48 та 46 відповідно
1.15
Розгляд звернень суб’єктів ЗЕД щодо прийняття попередніх рішень про класифікацію товару згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, в т.ч. щодо комплектних об'єктів
Управління адміністрування митних платежів

Протягом півріччя
Протягом півріччя розглянуто 20 звернень щодо прийняття попереднього рішення про класифікацію товару, в результаті винесено 16 попередніх рішень, з яких 4 ПРК-КО

1.16
Здійснення контролю за повнотою нарахування та сплати особливих видів мита 
Управління адміністрування митних платежів,
митні пости
Протягом півріччя
Щомісячно проводились перевірки митних оформлень товарів, на які встановлено особливі види мита. Порушень не виявлено
1.17
Проведення перевірки сертифікатів і декларацій про походження товару та критерію достатньої обробки/переробки з метою здійснення поглибленого контролю за правильністю визначення країни походження товарів, що надходять з країн, з якими укладено Угоди про вільну торгівлю. Проведення поглибленої перевірки документів про походження з метою недопущення безпідставного застосування преференційного режиму та режиму найбільшого сприяння
Управління адміністрування митних платежів
Протягом півріччя
Протягом ІІ півріччя  2018 року постійно проводилась поглиблена перевірка документів про походження наданих для застосування преференційного режиму на умовах Угод про вільну торгівлю. З метою здійснення контролю за правильністю визначення країни походження товарів надіслано до уповноважених органів іноземних держав 346 запитів. Станом на кінець півріччя отримано відповідь по 169 документах про походження з яких по 127 документах преференційний статус товарів підтверджено, а по 42 документах про походження - не підтверджено і документи направленні для подальшого опрацювання до Офісу великих платників податків і ГУ ДФС
Розділ 2. Організація роботи щодо здійснення митного контролю та митного оформлення товарів 
2.1

Здійснення видачі сертифікатів про країну походження товарів у випадках, установлених міжнародними договорами
Управління адміністрування митних платежів,
митні пости
Протягом півріччя
За ІІ півріччя 2018 року видано 2123 сертифіката про країну походження товарів у випадках, установлених міжнародними договорами
2.2
Проведення верифікації сертифікатів і декларацій про походження товарів з України
Управління адміністрування митних платежів
Протягом півріччя
Протягом ІІ півріччя 2018 року проведено верифікацію 8 документів про походження товару. За результатами перевірки сертифікати визнано достовірними

2.3
Надання статусу уповноваженого (схваленого) експортера підприємствам-експортерам у випадках, установлених міжнародними договорами
Управління адміністрування митних платежів
Протягом півріччя
В звітному періоді надано статус уповноваженого (схваленого) експортера 1 підприємству
2.4
Забезпечення контролю за переміщенням товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, внесених до митного реєстру
Відділ організації митного контролю,
митні пости
Протягом півріччя
У звітному періоді було 58 призупинень митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, внесених до митного реєстру 
2.5
Проведення перевірки дотримання посадовими особами митниці вимог законодавства України та чинних нормативно-правових документів, що регламентують контроль за переміщенням товарів
Відділ організації митного контролю

Протягом півріччя
Протягом звітного періоду здійснювався контроль за дотриманням посадовими особами митниці вимог чинного законодавства за напрямком контролю за переміщенням товарів. Постійно здійснювались перевірки правильності та повноти внесення інформації до ЄАІС ДФС та АСМО «Інспектор».
    За результатами проведених перевірок притягнуто до дисциплінарної відповідальності – 14 посадових осіб (за ініціативою перевірок по матеріалам ДФС -9, за ініціативи керівництва митниці - 5)
2.6
Встановлення обставин та причин недоставлення товарів до митниць призначення та здійснення заходів з відшкодування державі завданих збитків за фактами недоставлення товарів до митниці призначення
Відділ організації митного контролю,
митні пости
Протягом півріччя
Здійснювався постійний контроль за переміщенням товарів, що перебувають під митним контролем і переміщуються між митницями, структурними підрозділами однієї митниці територією України юридичними та фізичними особами, у передбачених випадках – з використанням відповідних програмно-інформаційних комплексів ЄАІС. Ведеться постійний контроль щодо здійснення ПМО митного оформлення товарів транзитом на умовах конвенції МДП. За звітний період фактів недоставлення товарів, у зоні діяльності Вінницької митниці ДФС, не зафіксовано
2.7
Проведення перевірок вимог статті 104 МКУ щодо розміщення товарів у режим тимчасового ввезення, їх наявності та використання за призначенням
Відділ організації митного контролю,
митні пости
Протягом півріччя
У звітному періоді перевірки щодо розміщення товарів у режим тимчасового ввезення, їх наявності та використання за призначенням не проводились.
Порушення термінів тимчасового ввезення не виявлено
2.8
Здійснення перевірок діяльності митних складів та складів тимчасового зберігання, магазинів безмитної торгівлі, що функціонують у зоні діяльності митниці
Відділ організації митного контролю,
митні пости
Протягом півріччя
Згідно наказу Вінницької митниці ДФС була здійснена планова перевірка діяльності митних складів та складів тимчасового зберігання, що функціонують у зонах діяльності митних постів. Порушень не виявлено
2.9
Розгляд заяв та підготовка рішень щодо надання (відмови у наданні) дозволу на відкриття та експлуатацію митних складів,  складів тимчасового зберігання, а також призупинення дії, анулювання та переоформлення таких дозволів
Відділ організації митного контролю
Протягом півріччя
У звітному періоді було розглянуто 3 заяви щодо анулювання дозволів, 2 заяви на відкриття та експлуатацію митних складів та 1 заява на переоформлення таких дозволів

2.10
Розгляд заяв, підготовка рішень та надання до ДФС мотивованого висновку щодо надання (відмови у наданні) дозволу на відкриття та експлуатацію магазинів безмитної торгівлі, а також переоформлення, анулювання чи призупинення дії таких дозволів
Відділ організації митного контролю
Протягом півріччя
У ІІ півріччі 2018 року заяв щодо надання (відмови у наданні) дозволу на відкриття та експлуатацію магазинів безмитної торгівлі, а також переоформлення, анулювання чи призупинення дії таких дозволів до митниці не надходило 
2.11
Забезпечення контролю за митним оформленням транспортних засобів з іноземною реєстрацією під керуванням громадянами України (резидентів)
Митні пости
Протягом півріччя
Забезпечено здійснення контролю за митним оформленням транспортних засобів з іноземною реєстрацією під керуванням громадянами України (резидентами), строками вивезення даних транспортних засобів. За результатами контролю  формуються орієнтування та вноситься відповідна інформація до АСМО «Інспектор». Складено 1240 протоколів про порушення митних правил
2.12
Забезпечення підтримання частки оформлених електронних митних декларацій на рівні 100 %
Митні пости
Протягом півріччя
Забезпечено підтримання частки оформлених електронних митних декларацій на рівні 100 відсотків
 2.13
Розробка та проведення пост-контролю достовірності та повноти даних, заявлених у митних деклараціях та їх електронних копіях, вжиття заходів щодо виправлення виявлених помилок
Сектор митної статистики
Протягом півріччя
Опрацьовано інформацію з баз даних митних декларацій, проведено пост-контроль достовірності та повноти даних, заявлених у МД та їх електронних копіях, вжито заходи по перевірці якості заповнення граф МД. За результатами пост-контролю та службових записок сектора всі помилки у МД виправлено
 2.14
Забезпечення збільшення кількості митних оформлень за принципом «єдиного вікна»
Митні пости
Протягом півріччя
Забезпечено збільшення кількості митних оформлень за принципом «єдиного вікна». На кінець звітного періоду кількість митних оформлень за принципом "єдиного вікна" складає 90,1 відсоток
 2.15
Здійснення контролю за повнотою наповнення бази даних електронних копій митних декларацій ЄАІС ДФС 
Сектор митної статистики,
митні пости
Протягом півріччя
Щоденно та щомісячно здійснювався контроль за повнотою наповнення бази даних електронних копій митних декларацій ЄАІС ДФС. Підготовлено дев’ять службових записок на адресу митних постів, в результаті виконання яких розбіжності у базах даних Вінницької митниці ДФС та ЦБД ЄАІС приведені у відповідність

Розділ 3. Організація роботи щодо боротьби з митними правопорушеннями
3.1
Здійснення оперативних заходів щодо виявлення, попередження та припинення контрабанди й порушень митних правил.
Складання протоколів про порушення митних правил

Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії,
митні пости
Протягом півріччя
Протягом другого півріччя 2018 року Управлінням та митними постами митниці вживалися заходи щодо виявлення, попередження та припинення контрабанди й порушень митних правил, зокрема: щоденний моніторинг попередньої інформації про товари, транспортні засоби комерційного призначення, які очікуються для прибуття в зону діяльності митниці з використанням модуля «Попередні ВМД» АСМО «Інспектор»; в режимі он-лайн аналізується інформація про подачу до митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, на предмет виявлення наявних індикаторів ризику; на постійній основі підтримується взаємодія з правоохоронними органами області, в тому числі й така взаємодія здійснюється в рамках участі у проведенні спільних операцій «Рубіж», «Акциз», Постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 року № 479 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення умов для унеможливлення ухилення від сплати митних платежів» тощо. За результатами вжитих заходів, спрямованих на виявлення, попередження та припинення  порушень митних правил, посадовими особами митниці складено 1543 протоколи про ПМП на суму 3,859 млн.грн з них Управлінням складено 272 протоколи про ПМП на суму 3,328 млн.грн, 69 справ з реально вилученими предметами ПМП на суму 691872 грн

3.2
Організація та проведення в межах зони діяльності митниці заходів із запобігання, виявлення та припинення незаконного переміщення через митний кордон України товарів, транспортних засобів комерційного призначення, культурних цінностей та  інших предметів правопорушень. Проведення переоглядів товарів, які пройшли митний контроль та/або митне оформлення
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії,
митні пости
Протягом півріччя
На адресу правоохоронних органів посадовими особами митниці направлено 5 повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтями 201, 305, 358 ККУ. Протягом другого півріччя 2018 року форма митного контролю «Переогляд» не застосувалась під час проведення в межах зони діяльності митниці заходів із запобігання, виявлення та припинення незаконного переміщення через митний кордон України товарів, транспортних засобів комерційного призначення, культурних цінностей та  інших предметів правопорушень

3.3
Опрацювання відповідей та здійснення аналізу матеріалів, отриманих за результатами запитів до уповноважених органів іноземних держав, на предмет наявності ознак правопорушень, та направлення їх у разі необхідності, до інших державних органів для проведення відповідних заходів або розслідувань
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
Протягом другого півріччя 2018 року отримано 14 відповідей від уповноважених органів іноземних держав, за результатами опрацювання яких складено 11 протоколів про порушення митних правил, а саме: 10 протоколів про порушення митних правил складено за ч.1 ст. 483 МКУ на суму 3 034 796  грн., 1 протокол про порушення митних правил за ст. 485 МКУ, сума недоборів становить 16695,76 грн. Направлено 1 повідомлення про вчинення протиправних діянь, що містить ознаки злочину

3.4
Організація та проведення в межах зони діяльності митниці заходів із запобігання, виявлення та припинення незаконного переміщення через митний кордон України зброї та боєприпасів, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних або вибухових речовин, спеціальних засобів негласного отримання інформації, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, фальсифікованих лікарських засобів та інших предметів правопорушень
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
З метою недопущення незаконного переміщення через митний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, налагоджено взаємодію з правоохоронними органами прикордонних районів області, прикордонним загоном. 
        За результатами отриманої інформації та аналізом переміщення наркозалежних осіб та осіб, які можуть бути причетні до незаконного переміщення наркотичних засобів, внесенні відповідні орієнтування до АСМО «Інспектор». За даний період виявлено 13 фактів переміщення з порушенням митного законодавства психотропних речовин,  лікарських засобів, травматичної зброї та набоїв до гладкоствольної та травматичної зброї

3.5
Здійснення кінологічного забезпечення, регулярне здійснення заходів із підготовки і тренування службових собак, участь у практичних навчаннях з метою виявлення та припинення незаконного переміщення через митний кордон України наркотичних засобів

Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду проведено навчання 3 кінологічних команд митниці на пошук наркотичних засобів в Департаменті спеціалізованої підготовки, та кінологічного забезпечення ДФС.
Проведено спільні тренування з кінологічними командами Могилів-Подільського Прикордонного загону ДПСУ
3.6
Проведення аналізу стану роботи підрозділів митниці у напрямку протидії незаконному переміщенню наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в 2018 році
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
Проведеним аналізом стану роботи підрозділів митниці встановлено, що протягом 2018 року виявлено 16 фактів переміщення з порушенням митного законодавства психотропних речовин,  лікарських засобів, травматичної зброї та набоїв до гладкоствольної та травматичної зброї. 
З незаконного обігу вилучено: психотропних лікарських засобів 530 таблеток (альпразолам, феназепам, тофізопам, фенобарбітал, клоназепам), 4,3гр канабісу. Крім того, виявлено 3 факти незаконного переміщення через митний кордон України зброї і боєприпасів. З незаконного обігу вилучено:  8 набоїв до мисливської зброї,  9 набоїв до травматичної зброї.
За результатами отриманої інформації та аналізом переміщення наркозалежних осіб та осіб, які можуть бути причетні до незаконного переміщення наркотичних засобів, внесенні відповідні орієнтування до АСМО «Інспектор»

3.7
Здійснення аналізу та управління ризиками з метою визначення форм та обсягів митного контролю 
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії,
митні пости
Протягом півріччя

Управлінням здійснювався щоденний моніторинг попередньої інформації про товари, транспортні засоби комерційного призначення, які очікуються для прибуття в зону діяльності митниці. При цьому використовувався модуль «Попередні ВМД» АСМО «Інспектор». В режимі он-лайн аналізувалась інформація про подачу до митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, на предмет виявлення наявних індикаторів ризику, на підставі виявлених індикаторів ризиків внесено додаткові митні формальності по 9 ЕМД. За результатами виявлених невідповідностей внесено зміни до ЕМД до моменту завершення митного оформлення, відповідно до частини другої статті 269 МКУ - 3 ЕМД. Скориговано митну вартість по 2 ЕМД (сума донарахувань митних платежів становить 137,7 тис.грн). Винесено класифікаційне рішення по 2 ЕМД (3,8 тис.грн)
3.8
Збір, систематизація та аналіз інформації про стан і результати застосування митницею системи управління ризиками під час митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів
Сектор з управління ризиками
Протягом півріччя

На виконання п.5 Розділу ІХ Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, затвердженого наказом ДФС від 31.07.2015 року №684, до Департаменту ТУМР листом від 20.07.2018 направлено пропозиції щодо перегляду списку митних формальностей, який генерується АСАУР під час здійснення митного контролю товарів, що визнані гуманітарною допомогою, зокрема скасування генерування митної формальності 105-2 «Контроль правильності визначення митної вартості товарів» щодо аналізу показника питомої ваги деревини на підставі якого можливо відбирати об’єкти аналізу ризику по яких існує потреба у застосуванні форм митного контролю
3.9
Моніторинг виконання посадовими особами митних постів (підрозділів митного оформлення) митних формальностей, сформованих за результатами застосування системи управління ризиками, з метою оцінки повноти здійснення заходів, направлених на протидію порушенням законодавства з питань державної митної справи
Сектор з управління ризиками
Протягом півріччя
На розгляд керівництва митниці направлялись доповідні записки (№71/02-80-24 від 11.06.2018, №99/02-80-24 від 25.07.2018, №104/02-80-24 від 08.08.2018, №117/02-80-24 від 10.09.2018, №121/02-80-24 від 13.09.2018) щодо проведеного аналізу результатів виконання посадовими особами підрозділів митного оформлення митних формальностей, сформованих за результатами застосування системи управління ризиками, в тому числі в пунктах пропуску. Разом з цим, наводились результати аналізу актів митного огляду, складених за результатами проведених оглядів товарів, транспортних засобів комерційного призначення, а також цифрових фотознімків, які прикріплені до митних декларацій (модуль «ВМД»), та були створені під час проведення оглядів. 
За результатами до винних посадових осіб м/п "Вінниця-центральний" застосовано заходи матеріального впливу, а саме у вигляді зменшення щомісячної премії за липень 2018 року в розмірі 30% (наказ Вінницької митниці ДФС від 29.08.2018 №276). Посадовим особам м/п "Гайсин" наголошено на персональній відповідальності за порушення законодавчих та нормативно-правових актів з питань митної справи, службової діяльності та неналежне виконання службових обов’язків. Разом з цим, до підрозділів митного оформлення доводилась інформація про виявлені недоліки з відповідними рекомендаціями (проведення навчання, методичні рекомендації, практичні навчання), направленими на недопущення таких випадків у подальшому

3.10
Здійснення провадження у справах про порушення митних правил та підготовка матеріалів справ для розгляду на митниці і у суді
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
На постійній основі здійснювалось провадження у всіх справах про порушення митних правил, заведених митницею, шляхом своєчасного, всебічного, повного та об’єктивного з’ясування обставин кожної справи, вирішення її з дотриманням вимог закону та забезпеченням виконання винесеної постанови, включаючи  виконання процесуальних дій, передбачених законодавством

3.11
Участь в судових засіданнях при розгляді справ про порушення митних правил
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду прийнято участь у близько 120 судових засіданнях під час розгляду справ про порушення митних правил та скарг на постанови митниці

3.12
Здійснення аналізу закритих справ про порушення митних правил для встановлення причин та умов, що до цього призвели, підготовка відповідних матеріалів з метою направлення для врахування в роботі у підрозділи, що уповноважені на складання протоколів про порушення митних правил. У разі необхідності, проведення занять в структурних підрозділах митниці щодо правильності кваліфікації виявлених правопорушень та повноти складання процесуальних документів у справах про ПМП 

Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
Постійно здійснювався аналіз закритих справ про порушення митних правил з метою встановлення причин та умов, що до цього призвели. Так, протягом звітного періоду Вінницькою митницею припинено провадження у 20 справах, з них - у 8 справах в зв’язку з виконанням умов мирової угоди, 12 - на підставі ч. 1 ст.247 Кодексу України про адміністративні правопорушення, у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення
3.13
Підготовка, за наявності підстав, звернень щодо оскарження судових рішень в справах про порушення митних правил, які винесені не на користь держави
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
За звітний період направлено 12 апеляційних скарг з метою оскарження постанов Вінницького міського суду та інших судів першої інстанції, винесених за результатами розгляду справ про порушення митних правил (10 скарг) та скарг на постанови Вінницької митниці у справах про ПМП (2 апеляційних скарги). За результатами їх розгляду, 2 апеляційні скарги задоволено та винесено рішення на користь митниці, 10 скарг залишено без задоволення, а постанови судів першої інстанції без змін


3.14
Направлення для виконання в органи державної виконавчої служби постанов суду та постанов митниці, винесених у справах про порушення митних правил з метою забезпечення їх виконання


Управління протидії митним
правопорушенням та міжнародної
взаємодії
Протягом півріччя
З метою забезпечення виконання постанов винесених судами та митницею у справах про порушення митних правил, протягом звітного періоду направлено для примусового виконання до органів державної виконавчої служби України 261 виконавчий документ
Розділ 4. Координація роботи з питань основної діяльності, здійснення контролю за виконанням документів 
4.1
Здійснення системного автоматизованого контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами та дорученнями органів вищого рівня, дорученнями до іншої вхідної кореспонденції, розпорядчими документами ДФС та митниці, дорученнями Голови ДФС та начальника митниці, рішеннями (протоколами) колегій ДФС та ГУ ДФС у Вінницькій області, протоколами апаратних нарад ДФС і митниці, нарад під головуванням керівництва ДФС і митниці. 
Інформування керівництва митниці про стан виконавської дисципліни для прийняття управлінських рішень
Відділ організації роботи
Протягом півріччя
За звітний період надійшло документів з контрольними термінами виконання 7 відсотків від загальної кількості вхідних документів. Протягом півріччя проводився постійний автоматизований контроль за вчасним виконанням контрольних документів. Всі контрольні доручення, термін виконання яких минув, виконані
4.2
Підготовка аналітичних матеріалів до засідань колегій ДФС та Головного управління ДФС у Вінницькій області
Сектор митної статистики,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Засідань колегій ДФС та Головного управління ДФС у Вінницькій митниці у другому півріччі 2018 року не проводилось
4.3
Підготовка матеріалів керівництву митниці до селекторних нарад, заслуховувань, які проводяться керівництвом ДФС, до нарад Вінницької облдержадміністрації, сесій обласної ради, міжвідомчих нарад, робочих груп тощо
Сектор митної статистики,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Підготовлені та узагальнені матеріали на виконання доручень керівництва митниці, ДФС України  до селекторних нарад, заслуховувань, сесій облради, підготовлені презентаційні матеріали на заслуховування результатів роботи Вінницької митниці у Державній фіскальній службі керівника митниці та керівників митних постів, підготовлена та надана інформації правоохоронним органам в зв’язку із вступом у дію ПКМУ від 20.06.2018 №479 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення умов для унеможливлення ухилення від сплати митних платежів», підготовлені презентаційні матеріали для виступу керівництва митниці на бізнес-форумі «Вінекспорт»
4.4
Організація та забезпечення проведення апаратних нарад митниці.
Складання протоколів нарад, доведення до виконавців прийнятих рішень та здійснення контролю за їх виконанням
Відділ організації роботи
Протягом півріччя
Протягом півріччя забезпечено проведення трьох нарад керівного складу з питань основної діяльності, прийняті на нарадах рішення оформлені протоколами та доведені до виконавців

4.5
Формування Планів роботи Вінницької митниці ДФС на 2019 рік та перше півріччя 2019 року, направлення їх до ДФС для затвердження в установленому порядку
Відділ організації роботи
Грудень
Сформовані план роботи Вінницької митниці ДФС на 2019 рік та І півріччя 2019 року, направлені до ДФС України для затвердження у встановленому порядку

4.6
Формування та направлення до ДФС звіту про виконання плану роботи митниці на перше півріччя 2018 року 
Відділ організації роботи
Липень
Підготовлений та направлений до ДФС звіт про виконання плану роботи митниці на І півріччя 2018 року у встановлені сроки
Розділ 5. Забезпечення взаємозв’язків з органами державної влади та місцевого самоврядування. 
Організація міжвідомчої взаємодії із суб’єктами інформаційних відносин
5.1
Забезпечення внесення пропозицій  головним управлінням ДФС в областях, Офісу великих платників щодо проведення документальних перевірок у випадку виявлення ознак заниження бази оподаткування, сплати митних платежів не в повному обсязі, з наданням відповідних документів, що свідчать про такі ознаки
Управління адміністрування митних платежів
Протягом півріччя
У другому півріччі направлені листи до Офісу великих платників податків ДФС та ГУ ДФС для здійснення контрольно-перевірочних заходів:
- за напрямком класифікації товарів – 3 листи. Сума додаткових нарахувань складає 126,26 тис.грн;
- за напрямком країни походження товарів – 18 листів (38 документів про походження). Сума додаткових нарахувань складає 550,3 тис.грн,
- за напрямком виявлення ознак заниження бази оподаткування, сплати митних платежів не в повному обсязі – 2 пропозиції
5.2
Організація взаємодії з правоохоронними органами Вінницької області в напрямку виявлення, документування та профілактики митних правопорушень і фактів переміщення через митний кордон України предметів контрабанди
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
У другому півріччі 2018 року за результатами взаємодії з правоохоронними органами Вінницької області, посадовими особами Управління проведено робочі зустрічі за результатами яких розроблено та затверджено плани спільних заходів. На адресу правоохоронних органів посадовими особами Управління направлено 5 повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень за статтями 201, 305, 358 ККУ 
5.3
Здійснення взаємодії з органами охорони державного кордону та іншими правоохоронними органами в області, налагодження ефективного та оперативного обміну інформацією, що стосується національних інтересів та безпеки держави
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
Взаємодія з органами охорони державного кордону та іншими правоохоронними органами в області проводилася на підставі статті 558 МКУ, в рамках міжвідомчих спільних планів та під час проведення міжвідомчих і міжнародних спеціальних операцій, спрямованих на виявлення, документування та профілактику митних правопорушень контрабанди. Зокрема у 2018 році посадові особи Управління та митниці брали участь у проведенні операцій: «Рубіж-2018», «Fox», «Янус», «Акциз-2018». Крім цього під керівництвом прокуратури Вінницької області посадові особи Управління та митниці задіяні в роботі міжвідомчих робочих групах з питань розкриття і розслідування злочинів у сфері збереження природних ресурсів та з питань  розкриття і розслідування злочинів у бюджетній сфері
5.4
Направлення запитів до правоохоронних органів, що дислокуються в прикордонних районах Вінницької області, стосовно надання інформації про осіб, які притягувались до кримінальної або адміністративної відповідальності за незаконне виготовлення, зберігання та  розповсюдження  наркотичних засобів
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя

Направлено запит на адресу Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції щодо отримання списків осіб, що були звільнені з виправних закладів Вінницької області за діяльність пов’язану із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
5.5
Забезпечення взаємодії та координації дій з митними органами суміжних держав при проведенні митного контролю

Митні пости
Протягом півріччя
Організовано на належному рівні взаємодію з митними органами суміжної держави – Р.Молдова при проведені митного контролю. Взаємодія здійснюється на постійній основі на рівні старших змін в пунктах пропуску, керівництва митного поста
5.6
Підготовка запитів до уповноважених органів інших країн на підставі чинних угод про взаємну адміністративну допомогу у проведенні перевірок законності зовнішньоекономічних операцій та розслідуванні справ про порушення митних правил
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
Протягом ІІ півріччя 2018 року управлінням протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії   направлено 45 запитів до митних органів іноземних держав: 44 запити направлено через Департамент організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії ДФС України, 1 запит направлено безпосередньо митницею
5.7
Підготовка відповідей на запити органів ДФС України, інших державних органів, відповідно до чинного законодавства та Угод про інформаційне співробітництво 

Структурні підрозділи
Протягом півріччя
Протягом півріччя надано 117 відповідей на запити органів ДФС України, інших державних органів, відповідно до  чинного законодавства та Угод про інформаційне співробітництво, опрацьовувались запити Державної прикордонної служби України, СБУ, Нацполіції, Прокуратури  та виконувались рішення судових ухвал в частині підготовки паперових копій митних декларацій та товаросупровідних документів до них. Координувалась робота підрозділів митниці при підготовці документів на виконання Ухвал суду.
Розроблено та впроваджено в дію програмні засоби (створення SQL запитів до баз даних митниці) для підготовки інформації на запити правоохоронних органів та інших органів державної влади 
5.8
Забезпечення обміну інформацією про рух електронних платежів з головним управлінням Державного казначейства України у Вінницькій області за допомогою програмно-телекомунікаційного комплексу  «Клієнт банку-банк» 
Відділ інформаційних технологій

Протягом півріччя
Забезпечено безперебійне перерахування коштів до Державного бюджету за допомогою програмно-телекомунікаційного комплексу  «Клієнт банку-банк» 
5.9
Взаємодія з територіальними органами виконавчої влади з питань розпорядження окремими категоріями вилученого майна відповідно до положень чинного законодавства 
Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Протягом півріччя
Передано конфіскованого майна органам ДВС на суму 1746321,68 грн.
Здійснено розпорядження конфіскованим майном митницею за дорученням державного виконавця шляхом знищення – 233324,53 грн.
Відповідно до спільного наказу Вінницької митниці ДФС та Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області від 30.11.2018 №394/503/10 станом на 01.12.2018 року проведено спільну перевірку щодо наявності конфіскованого майна за рішенням суддів майна, нестач та лишків не виявлено. Станом на 01.10.2018 року і на 01.01.2019 року проведено звірку між Вінницькою митницею ДФС та відділами ДВС щодо розпорядження конфіскованим майном, результати яких направлено до Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Державної фіскальної служби України
Розділ 6. Організація правової роботи
6.1
Забезпечення законності діяльності митниці
Юридичний сектор
Протягом
півріччя
Опрацьовано та завізовано  229  наказів з основної діяльності, 370 з кадрових питань та 302   господарських договорів  
6.2
Організація  претензійної та позовної роботи
Юридичний сектор
Протягом
півріччя
Протягом звітного періоду претензії до митниці не надходили
6.3
Забезпечення в установленому порядку представлення інтересів митниці в судах
Юридичний сектор
Протягом
півріччя
Прийнято участь у 30 судових засіданнях судів різних інстанцій
Розділ 7. Організація роботи із суб’єктами ЗЕД, громадянами та засобами массової інформації 
7.1
Забезпечення безперебійного електронного декларування товарів, з урахуванням графіку роботи митних постів (відділів митного оформлення)
Відділ інформаційних технологій,
митні пости

Протягом півріччя
Забезпечено технічну підтримку та при необхідності здійснювався вихід на роботу співробітників у позаробочий час
7.2
Організація та проведення особистого прийому громадян керівництвом
Спеціаліст з питань розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації
Протягом півріччя
У другому півріччі керівництвом митниці та уповноваженими ним посадовими особами було проведено 17 прийомів громадян. За вказаний період надійшло 1 повторне звернення громадянина на особистому прийомі стосовно проблемних питань, пов’язаних з  митним оформленням транспортного засобу відповідно до Законів України №2611-VIII та №2612-VIII. Заявникам були надані відповідні роз’яснення в межах чинного законодавства. 
Надійшло 3 колективних звернення громадян на особистому прийомі (стосовно митного оформлення транспортних засобів відповідно до Законів України №2611-VIII та №2612-VIII). Заявникам були надані відповідні роз’яснення в межах чинного законодавства. Особистий прийом громадян здійснювався через громадську приймальню згідно графіків прийому громадян. Графіки своєчасно оновлюються та оприлюднюються на інформаційних стендах, на субсайті офіційного веб-порталу ДФС
7.3
Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є митниця, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Координація роботи структурних підрозділів митниці щодо надання у встановленому законодавством порядку публічної інформації. Систематичне та оперативне оприлюднення інформації
Спеціаліст з питань розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду до Вінницької митниці ДФС надійшло 17 запитів на отримання публічної інформації. 
Відповіді надані у встановлені законодавством строки.
Забезпечується своєчасне оприлюднення публічної інформації на інформаційних стендах, субсайті офіційного веб-порталу ДФС, на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних
7.4
Здійснення повного, об’єктивного та всебічного опрацювання інформації, щодо діяльності митниці, яка надходить на інформаційний сервіс «Пульс» та державну установу «Урядовий контактний центр»
Спеціаліст з питань розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації,
структурні підрозділи,
митні пости
Протягом півріччя
У звітному періоді через Контакт-центр ДФС до Вінницької митниці ДФС надійшло 15 скарг. Заявники здебільшого повідомляли про неправомірні, на їх думку, дії працівників митниці. За результатами розгляду звернень проведено відповідні перевірочні заходи, інформація щодо можливих неправомірних дій працівників митниці не підтвердилась, скаржникам повідомлено про результати розгляду.
Упродовж липня-грудня 2018 року через Урядову гарячу лінію надійшло 4 звернення громадян, які здебільшого стосувались роз’яснення норм діючого законодавства у галузі державної митної справи. За результатами розгляду заявникам надані відповідні роз’яснення в межах та на підставі норм чинного законодавства

7.5
Забезпечення кваліфікованого і вчасного розгляду звернень громадян, організація та контроль за розглядом структурними підрозділами митниці звернень громадян та надання відповідей на звернення громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян»

Спеціаліст з питань розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Протягом півріччя до Вінницької митниці ДФС надійшло 11 письмових звернень громадян, з них 7 заяв, 4 скарги. За результатами розгляду 4 скарг на дії, бездіяльність посадових осіб Вінницької митниці ДФС жодна зі скарг не підтвердилась, скаржникам були надані відповідні роз’яснення. Відповіді на звернення були надані в повному обсязі без порушення термінів

Розділ 8. Організація інформаційно-аналітичного забезпечення митниці та автоматизації її діяльності  
8.1
Здійснення перевірки та забезпечення функціонування систем відеоконтролю митниці
Сектор технічних систем митного контролю,
відділ інформаційних технологій
Протягом півріччя
Проведено модернізацію систем відеоконтролю у чотирьох пунктах пропуску автомобільного сполучення та створено одну нову в ПП «Бронниця»  МП «Дністер» 

8.2
Забезпечення впровадження та технічне супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій, програмно-інформаційних комплексів, які використовуються в роботі митниці, а також забезпечення впровадження та функціонування електронних сервісів
Відділ інформаційних технологій
Протягом півріччя
В звітному періоді був розгорнутий сервер АСМО Інспектор для  СМО №2 МП «Вінниця-центральний»  та ПП «Бронниця» МП «Дністер». Налаштована значна кількість ПЕОМ користувачів, підключено  близько двадцяти друкуючих пристроїв та проводилась поточна робота по адмініструванню та технічному супроводженню інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій, програмно-інформаційних комплексів митниці

8.3
Підготовка документів на скасування, перереєстрацію, отримання електронного цифрового підпису для реєстрації в Акредитованому центрі сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС, генерація закритих ключів, формування, скасування, блокування, поновлення посилених сертифікатів відкритих ключів підписувачів – працівників митниці відповідно до Регламенту Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС
Відділ інформаційних технологій,
структурні підрозділи,
митні пости
Протягом півріччя
Протягом півріччя здійснювалось забезпечення особового складу митниці засобами електронного підпису, як подовження терміну дії сертифікатів так і генерування нових електронних підписів. Так, 134 співробітника були забезпечені електронними підписами

Розділ 9. Організація фінансової діяльності. Матеріально-технічний розвиток 
9.1
Забезпечення неухильного дотримання фінансової та штатно-кошторисної дисципліни, здійснення належного контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів на передбачені цілі
Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Протягом півріччя
Протягом другого півріччя вживались заходи забезпечення неухильного дотримання фінансової та штатно-кошторисної дисципліни, здійснення належного контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів
9.2
Складання фінансового звіту діяльності митниці за І півріччя та ІІІ квартал 2018 року
Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Щоквартально
Бюджетна та фінансова звітність за І півріччя та ІІІ квартал 2018 року була складена у встановлені терміни та надана до ДФС та ДКСУ у м. Вінниці 
9.3
Забезпечення внесення змін (по мірі необхідності) до кошторису і штатного розпису на 2018 рік та подання на затвердження до ДФС
Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності, 
відділ по роботі з персоналом
Протягом півріччя
По мірі необхідності забезпечено внесення змін до кошторису та штатного розпису на 2018 рік та подано на затвердження до ДФС
9.4
Проведення інвентаризації вилученого, конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави
Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Листопад
На виконання наказу Вінницької митниці ДФС від 28.09.2018 №317 проведена інвентаризація вилученого, конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави станом на 01.11.2018 року. Залишків та нестач не встановлено
9.5
Організація проведення інвентаризації матеріальних цінностей станом на 01.10.2018 року
Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Жовтень
На виконання наказу Вінницької митниці ДФС від 28.09.2018 №317 організовано та проведено інвентаризацію матеріальних цінностей станом на 01.10.2018 року. Залишків та нестач не встановлено
9.6
Проведення процедур закупівель, укладання договорів, додаткових угод з організаціями із надання комунальних послуг, обслуговування автотранспорту, закупівлі товарів, паливно-мастильних матеріалів у порядку, встановленому чинним законодавством 
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
Укладено договори з організаціями із надання комунальних послуг на постачання:
- електричної енергії  в кількості – 15 договорів на суму 1475,789 тис.грн;
- на постачання теплової енергії – 4 договори на суму 1294,1 тис. грн.;
- на водопостачання і водовідведення – 5 договорів на суму 31,365 тис.грн;
- на постачання природного газу – 2 договори на суму 143,40 тис.грн;
- вугілля – 3 договори на суму 124,18 тис.грн.
Проведено процедуру закупівлі паливно-мастильних матеріалів, а саме:
- для забезпечення автотранспорту бензин А-95 на суму 362,040 тис.грн;
- для опалення митноого поста «Ямпіль» дизельного палива на суму 121,191 тис.грн. 
Також заключений договір на обслуговування автотранспорту на суму 62,273 тис.грн.

9.7
Забезпечення належного утримання адмінбудівель митниці, забезпечення тепло-, електро-, газо-, водопостачання і водовідведення тощо  
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
Проведений капітальний ремонт системи теплопостачання адмінбудівлі Вінницької митниці (Лебединського, 7) – 1300 тис.грн.
Технічне обслуговування та поточний ремонт теплового вузла – 11тис.грн.
Ремонт системи водопостачання  - 36,718 тис.грн.
Заміна вікон на м/п «Дністер» - 34,800 тис.грн.
Облаштований зал відеоконференцзв’язку ДФС
9.8
Здійснення контролю за дотриманням лімітів на енергетичні ресурси митниці
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
Перевищення лімітів енергетичних ресурсів відсутнє.
Економія бюджетних коштів:
-по теплопостачанню – 50,299 тис.грн;
-по водопостачанню – 2,686 тис.грн;
-по електропостачанню – 116,495 тис.грн;
-по газопостачанню – 10,876 тис.грн;
-на закупівлю вугілля – 30,920 тис.грн;
-технічне обслуговування системи електропостачання, заміна електро-лічильників – 12,512 тис.грн
9.9
Здійснення складського обліку прийнятого на зберігання, вилученого та конфіскованого за порушення митного законодавства за рішенням суду майна, а також майна, поміщеного у митний режим відмови на користь держави, майна, виявленого в зоні митного контролю, власник якого невідомий, дотримання строків його зберігання та розпорядження ним
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
Опрацьовано, розглянуто, оприбутковано (накладних):
- оприбуткування - 190 випадків;
- видача  - 75 випадків.
Проводилась робота з реалізації майна що перейшло у власність держави. До державного бюджету України перераховано: 94,825 тис.грн
9.10
Ведення обліку нерухомого майна об'єктів державної власності, яке обліковується на балансі митниці
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
Протягом півріччя здійснювався облік нерухомого майна об’єктів державної власності, яке обліковується на балансі митниці 
9.11
Підготовка до осінньо-зимового режиму експлуатації об`єктів та автотранспорту
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Вересень,
жовтень
В вересні-жовтні 2018 року було проведено підготовку до осінньо-зимового режиму експлуатації об’єктів та автотранспорту. Наказ Вінницької митниці ДФС від 24.09.2018 №307 «Про затвердження плану Вінницької митниці ДФС по підготовці митних об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019»
9.12
Забезпечення постійного контролю за санітарно-технічним станом облаштування пунктів пропуску через державний кордон України та адміністративних будівель, які функціонують у зоні діяльності митниці
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Для забезпечення належного санітарного і технічного стану будівель, споруд, приміщень та прибудинкових територій кожного місяця були підготовлені та підписані договори підряду на додаткових працівників (252 договора). Організовувалась робота  додаткових працівників митниці, контролювалась якість виконання робіт
9.13
Забезпечення пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту і охорони праці 

Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Проведена робота з протипожежної безпеки відповідно до:  
Наказу від 07.02.2018 №60 «Про затвердження Плану заходів щодо посилення протипожежного захисту об’єктів у пожежонебезпечний весняно-літній період»; Наказу від 07.02.2018 №63 «Про визначення відповідальних осіб за протипожежний стан об’єктів митниці»;
Наказу від 07.02.2018 №61 «Про створення пожежно-технічної комісії»;
Наказу від 07.02.2018 №62 «Про створення добровільної  пожежної охорони»; 
Наказу від 15.08.2018 №255 « Про затвердження інструкції про заходи пожежної безпеки»;
Наказу від 26.09.2018 №308 «Про затвердження Плану заходів щодо посилення протипожежного захисту об’єктів у пожежонебезпечний осінньо-зимовий період та Плану проведення практичного навчання». 
Проведено практичне навчання  за темою «Дії особового складу митниці при виникненні надзвичайних ситуацій та виникненні пожежі».
Здійснено перевірку технічного стану і ремонту блискавкозахисту, електрообладнання.
Забезпечено митницю необхідною кількістю первинними засобами пожежегасіння (вогнегасники).
Проведено технічне обслуговування вогнегасників – 132 шт.
Наказами Вінницької митниці затверджені склади комісій з питань надзвичайних ситуацій та евакуаційної комісії, узгоджені з МНСУ порядки дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій. 
Відповідно до Закону України «Про охорону праці» проводились інструктажі з охорони праці з новоприйнятими працівниками.
Здійснювались заходи по контролю своєчасністі та якості проведення інструктажів з питань охорони праці на робочих місцях в структурних  підрозділах.
Розділ 10. Організація роботи з персоналом. Запобігання і боротьба з корупцією
10.1
Організація роботи щодо добору кадрів, а також призначення, переведення та звільнення посадових осіб митниці відповідно до вимог чинного законодавства
Відділ по роботі з персоналом

Протягом півріччя
У ІІ півріччі 2018 року у Вінницькій митниці ДФС призначення (прийом на роботу), звільнення та переведення посадових осіб здійснювалось відповідно до вимог діючого чинного законодавства та нормативних документів ДФС України
10.2
Організація проведення конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців у митниці
Відділ по роботі з персоналом

Протягом півріччя
Проведено 2 Конкурси на зайняття вакантних посад державних службовців митниці, а саме:
1. Відповідно до наказу Вінницької митниці ДФС від 19.07.2018 №232 на посади:
	головного державного інспектора відділу митного оформлення «Бронниця» митного поста «Дністер» (2 посади);
	старшого державного інспектора відділу митного оформлення «Бронниця» митного поста «Дністер».

2. Відповідно до наказу Вінницької митниці ДФС від 18.09.2018 №304 на посади:
- головного державного інспектора відділу оперативного реагування управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії;
- головного державного інспектора митного поста «Піщанка»;
- завідувача сектору матеріально-технічного забезпечення, експлуатації майна, складського обліку вилученого майна та розпорядження ним відділу матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури;
- головного державного інспектора сектору матеріально-технічного забезпечення, експлуатації майна, складського обліку вилученого майна та розпорядження ним відділу матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури.
       Згідно вимог Закону України «Про державну службу» 10.12.2015 №889-VIII (зі змінами), усі переможці конкурсів призначені на посади
10.3
Організація та забезпечення професійного навчання особового складу без відриву від роботи

Відділ по роботі з персоналом,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Відповідно до наказу Вінницької  митниці ДФС від 09.07.2018 №215 «Про організацію та проведення  професійного навчання без відриву від роботи посадових осіб Вінницької митниці ДФС  у IІ навчальному періоді 2018 року», сформовано 24 навчальні групи. 
Відповідно до наказу Вінницької митниці ДФС від 10.12.2018 №410 «Про підведення підсумків професійного навчання у ІІ навчальному періоді 2018 року» було проведено підсумковий контроль знань у формі диференційованих заліків. До здачі заліків були допущені 298 працівника, 275 з них здали заліки, 23 працівники митниці не складали залік з поважних причин
10.4
Проведення організаційної роботи із виконання плану підвищення кваліфікації особового складу митниці в ІІ півріччі 2018 року
Відділ по роботі з персоналом,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Протягом другого півріччя підвищення кваліфікації працівників проводилось шляхом самоосвіти на робочому місці

10.5
Організація та проведення практики студентів вищих навчальних закладів
Відділ по роботі з персоналом,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Протягом другого півріччя  2018 року організовано проведення практики для 6 студентів
10.6
Проведення стажування та наставництва для вперше прийнятих працівників у митниці 
Відділ по роботі з персоналом,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
За звітний період проведено 11 наставництв для вперше прийнятих працівників 
10.7
Проведення оцінювання результатів службової діяльності працівників митниці
Відділ по роботі з персоналом

Протягом півріччя
Проведення оцінювання проходило відповідно до наказу Вінницької митниці від 09.10.2018 №334, оцінюванню підлягало 222 працівника, з них:
Категорії «Б» – 31 державний службовець, результати оцінювання наступні:
Відмінно – 6 
Позитивно – 25 
Негативно – 0.
Категорії «В» – 189 державних службовців,
результати оцінювання наступні:
Відмінно – 17;
Позитивно – 169;
Негативно – 1;
Не підлягало оцінюванню – 4
10.8
Здійснення заходів, спрямованих на реалізацію положень Закону України від 16 вересня 2014 року №1682-VII «Про очищення влади»

Відділ по роботі з персоналом

Протягом півріччя
Заходи направлені на реалізацію положення  Закону України від 16.09.2014 №1682-VII «Про очищення влади» проводились під час прийому на роботу
10.9
Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад в митниці, пов’язаних із виконанням функцій держави

Відділ по роботі з персоналом
Протягом півріччя
Протягом ІІ півріччя 2018 року спеціальна перевірка стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком не проводилась у зв’язку із відсутністю кандидатів
10.10
Організація виконання положень Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII «Про запобігання корупції»
Відділ по роботі з персоналом,
спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
За звітний період у структурних підрозділах митниці  проводились щоденні інструктажі, щомісячні заліки та заняття щодо забезпечення дотримання вимог Закону України від 14 жовтня 2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції»
10.11
Організація виконання положень, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року №706 «Питання запобігання та виявлення корупції» (зі змінами) та наказом ДФС від 01.12.2016 № 979 «Про затвердження Правил етичної поведінки та запобігання корупції в органах ДФС» (зі змінами)  

Спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом півріччя
Протягом півріччя працівники Вінницької митниці ДФС не притягувались до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. Випадки використання службових повноважень з метою отримання неправомірної вигоди, а також сумісництва з іншими видами діяльності, відсутні. Обмеження щодо одержання дарунків та спільної роботи близьких осіб дотримувались 
10.12
Організація виконання положень Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 року № 889-VIII

Відділ по роботі з персоналом
Протягом півріччя
Забезпечено виконання та дотримання вимог Закону України «Про державну службу» щодо проходження державної служби працівниками митниці.
За порушення вимог Закону України «Про державну службу» 2 працівника митниці притягнені до дисциплінарної відповідальності
10.13
Вжиття заходів профілактичного характеру, спрямованих на запобігання корупції в митниці
Спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції,
відділ по роботі з персоналом,
структурні підрозділи

Протягом півріччя
Протягом півріччя керівництвом митниці у структурних підрозділах проведено 120 заходів з профілактики правопорушень
Розділ 11. Забезпечення охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
11.1
Здійснення заходів із забезпечення охорони державної таємниці відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» 
Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом півріччя
Протягом півріччя здійснювались заходи по забезпеченню охорони державної таємниці на митниці. Внутрішні нормативно-розпорядчі документи по режимно-секретній роботі приведено у відповідність до вимог Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою КМУ від 18.12.2013 № 939, проводилась робота з архівними справами режимно-секретного органу

11.2
Організація та здійснення контролю за станом технічного захисту інформації в митниці 
Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації

Протягом півріччя
Розроблено нормативно-розпорядчі документи по технічному захисту інформації. Здійснювались заходи по антивірусному захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах митниці
11.3
Здійснення  антивірусного захисту інформації, що обробляється і зберігається в інформаційно-телекомунікаційних системах митниці 
Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом півріччя
Система антивірусного захисту інформації, що обробляється і зберігається в інформаційно-телекомунікаційних системах митниці підтримується в працездатному стані, регулярно здійснюється моніторинг вірусної активності, оновлення компонентів антивірусного програмного забезпечення на комп’ютерах користувачів і серверах митниці.
Розроблено наказ від 10.08.2018 №251 «Про внесення змін до наказу від 30.04.2015 №206»
Закуплені ліцензії на право користування програмним забезпечення антивірусного захисту на 2019 рік
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