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Звіт  про виконання Плану роботи Вінницької митниці ДФС на 2018 рік


Організація роботи щодо забезпечення виконання встановлених завдань із надходження платежів до бюджету 

Вінницькою митницею ДФС протягом 2018 року перераховано до Державного бюджету України 2 846,7 млн грн.
Сума надходжень до загального фонду у  2018 році  2 747,8 млн грн, до спеціального – 99 млн грн.
Сумарний доведений індикативний показник доходів Державного бюджету України (3 237,8 млн грн) виконано на 88 відсотків.
        Сума  надходжень  до  загального  фонду в 2018 році на 6,3 відсотки
більша порівняно з минулим роком (2 676,9 млн грн).

86,8 відсотків надходжень податків при імпорті забезпечили 4 галузеві угрупування:
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- машини, устаткування та транспорт (84-90 групи УКТЗЕД) – 38,4 відсотки;
- продукція хімічної промисловості (28-40 групи УКТЗЕД) – 26,6 відсотків;
- продовольчі товари та продукція сільського господарства (01-24 групи УКТЗЕД ЗЕД) – 13 відсотків;
- деревина та целюлозно-паперові вироби (44-49 групи  УКТЗЕД) – 8,6 відсотків сплачених податків.


Серед країн світу, з якими вітчизняні суб’єкти господарської діяльності проводили зовнішньоекономічні операції, лідерами є – 

Польща (12 відсотків загального товарообігу),
Німеччина (12 відсотків загального товарообігу),
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Китай (9 відсотків загального товарообігу),
Румунія (8 відсотків загального товарообігу). 
Здійснення контролю за повнотою нарахування митних платежів

В результаті здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів базу оподаткування протягом 12 місяців 2018 року було збільшено на 346,6 млн.грн.
В порівнянні з минулим роком це на 23,5 млн.грн або на 7 відсотків більше (протягом 12 місяців 2017 року - 323,2 млн.грн).
В результаті здійснення коригування митної вартості товарів сума додаткових надходжень до Держбюджету протягом 12 місяців 2018 року склала 80,4 млн.грн.
В порівнянні з минулим роком це на 1,3 млн.грн або на 2 відсотки менше (протягом 12 місяців 2017 року - 81,7 млн.грн). 
Зменшення в порівнянні з минулим роком пояснюється в першу чергу значним зменшенням обсягів ввезення автотранспортних засобів: за рік в цілому обсяги зменшилися на 14 відсотків – з 4 249 в минулому році до 3 637 в поточному, відповідно сума додаткових надходжень зменшилася з 26,5 млн.грн в минулому році до 25,2 млн.грн в 2018 році.
Протягом 12 місяців 2018 року винесено 91 рішення про коригування митної вартості, сума додаткових надходжень склала 2,1 млн.грн.
          До основних товарів, що ввозяться на митну територію України, митна вартість яких коригується відносяться: легкові автомобілі – 26 відсотків від загальної суми додаткових надходжень, формальдегідний клей  – 16 відсотків, лаки на основі акрилових полімерів – 13 відсотків, причепи та напівпричепи – 3 відсотки, плити деревоволокнисті – 6 відсотків, рідкі суміші запашних речовин – 3 відсотки, паркетна дошка для підлоги – 2 відсотки.

          Аналізуючи стан роботи в напрямку класифікації товарів, слід зазначити, що за 12 місяців 2018 року було винесено 45 рішень про визначення коду товару. 
         
Сума збільшення митних платежів за 12 місяців 2018 року в результаті класифікаційної роботи склала  6 081,09 тис.грн, що на 43 відсотки менше в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року (10 650,64 тис.грн). 

Загальний економічний ефект по результатах роботи у напрямку контролю правильності визначення країни походження товарів за 12 місяців 2018 року становить 1280,8 тис.грн., що в порівнянні з минулим роком це на 205,7 тис.грн., або на 19 відсотків більше.
За 2018 рік з причин визначення країни походження товару оформлено 11 карток відмови по режиму вільної торгівлі з країнами ЄС та СНД, на суму 539,0 тис.грн.

     Економічний ефект по картках відмови та самостійній сплаті склав – 831,1 тис.грн, в порівнянні з минулим роком це на 117,6 тис.грн, або на 16 відсотків більше.

Додаткові надходження внаслідок декларування країни походження невідомою на товари по яких встановлено диференційовані ставки за 12 місяців 2018 року становлять – 157,2 тис.грн. В порівнянні з минулим роком це на 178,9 тис.грн, або на 53 відсотки менше.

Протягом 2018 до митного оформлення надано 1299 сертифікатів форми СТ-1. Сума умовно нарахованого мита на підставі застосування умов угод про вільну торгівлю при митному оформленні склала 25140 тис.грн.
З метою підтвердження факту видачі сертифікатів та виконання критерію походження товарів направлено запити по 87 сертифікатах СТ-1 до уповноважених органів Молдови, Білорусії та Вірменії. 
На запити, направлені у попередні періоди, отримано відповідь з Білорусії та Молдови по 75 сертифікатах – факт видачі підтверджено.
Протягом 2018 року оформлено 6	 МД із застосуванням режиму вільної торгівлі з Македонією, для підтвердження країни походження надано сертифікати з перевезення товару EUR.1.
За вказаний період оформлено 3096 МД (Польща, Німеччина, Данія, Австрія, Італія, Нідерланди, Словаччина та ін.) із застосуванням режиму вільної торгівлі з країнами ЄС.
З метою підтвердження факту видачі та виконання критерію направлено 1035 документів про походження товарів до Польщі, Греції, Німеччини, Чехії, Бельгії, Словенії, Данії, Нідерландів, Франції, Австрії, Словаччини, Чехії, Румунії, Литви, Фінляндії, Великобританії, Латвії, Болгарії та Італії.
На запити, направлені у попередні періоди, отримано відповіді по 160 документах про походження товарів.
В тому числі по 65 документах преференційний статус походження товарів не підтверджено:
	26 сертифікатів EUR.1 з Польщі, Німеччини та Австрії, Данії, Іспанії;
	2 декларації уповноваженого експортера з Швеції та Фінляндії;
	37 декларацій інвойс складених на партію товару до 6000 євро з Польщі, Швеції, Німеччини та Словаччини.

Також, по 1 декларації інвойс складеній уповноваженим експортером з Словаччини (одержувач ПАТ "Вінницяпобутхім") повідомлено, що експортер не є уповноваженим експортером, декларація складена помилково, однак товар має статус преференційного походження.
 
Організація роботи щодо здійснення митного контролю та митного оформлення товарів

За 2018 рік  активність суб’єктів ЗЕД, що здійснюють митне оформлення в зоні діяльності Вінницької митниці, порівняно з таким же періодом 2017 року збільшилась на 1 відсоток (всього працювали 1 285 СЗЕД, з них 962 суб’єкти з Вінницького регіону та 323 - з інших регіонів України). У минулому році за аналогічний період здійснювали діяльність 1271 СЗЕД. 
Загальна кількість оформлених МД (в т.ч. ДКД) збільшилась на 3 відсотки  (оформлено 67 424 МД, у 2017 році – 65 329), при цьому cпостерігається:
 
- зменшення кількості імпортних МД  на 1 відсоток (17508, в минулому
  періоді – 17694); 
- збільшення  кількості експортних МД на 3 відсотки (34719, у 2017 році – 
  33764);
- збільшення кількості транзитних МД на 9 відсотків (6734, у 2017 році –
  6168);
- збільшення кількість інших МД на 10 відсотків (8463, у 2017 році – 7703).

За результатами проведення моніторингу здійснення митними постами попереднього документального контролю :
За період з 01.01.2018 року до 31.12.2018 року в пунктах пропуску Вінницької митниці ДФС здійснено 427 219 переміщень вантажів в режимі ввезення та транзиту.
З них 352 724 вантажів в міжнародних пунктах пропуску  «Могилів-Подільський – Отач» (автомобільний),  «Могилів-Подільський – Волчинець» (залізничний) та «Брониця – Унгурь» застосована процедура попереднього документального контролю,  а саме:
- фіто-санітарний контроль – 16 755 випадків;  
- санітарно-епідеміологічний - 395 випадків;
- ветеринарно-санітарний контроль - 251 випадок;
- екологічний контроль - 223 випадки.
Припинення ПДК було здійснено в трьох випадках. 

Проведено аналіз часових нормативів митного оформлення  за 12 місяців 2018 року. Перевищення в режимі транзит та експорту не виявлено. 
За листопад – грудень 2018 року спостерігалась тенденція збільшення тривалості оформлення в режимі імпорт. Це пов’язано із введенням в дію Закону України про легалізацію ввезених з порушенням митного та податкового законодавства автомобілів з європейськими номерами, де залучаються посадові особи митниці, робочих груп по визначенню митної вартості.
За звітний період з 01.01.2018 по 31.12.2018 в зоні діяльності Вінницької митниці ДФС було здійснено 2679 митних оглядів в режимах ІМ 40, ЕК 10, ТР 80. 
За попередній  період з 01.01.2017 по 31.12.2017  року в зоні діяльності Вінницької митниці ДФС було здійснено 1359  митних огляда в режимах ІМ 40, ЕК 10, ТР 80. 
Частка митних декларацій, по яких за результатами виконання митницею згенерованих АСАУР митних формальностей було фактично виявлено розбіжності – 5,7 відсотків.
Частка митних декларацій, по яких митний огляд проводився за ініціативою посадової особи митниці без генерування АСАУР митних формальностей щодо необхідності проведення митного огляду – 0,3 відсотка.

За звітний період АСАУР згенеровано митні формальності (не враховуються інформаційні повідомлення, а також митні формальності щодо перевірки наявності задекларованих товарів у реєстрі товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності) по 10 028 МД, що становить 18 відсотків від поданих до оформлення митних декларацій типів ЕК10, ІМ40, ТР80.
Результативність виконання митних формальностей, згенерованих АСАУР становить 5,72 відсотків.
  Під час пропуску транспортних засобів по «зеленому коридору» АСАУР згенеровано 83 850 митних формальностей (без інформаційних повідомлень) по 47 820 переміщеннях через МКУ. Розбіжності виявлено в 4 453 переміщеннях.
Результативність відпрацювання АСАУР складає 9,31 відсоток.
  Під час пропуску транспортних засобів по «червоному коридору» АСАУР згенеровано 17 440 митних формальностей (без інформаційних повідомлень) по 8 923 переміщеннях через МКУ. Розбіжності виявлено в 688 переміщеннях.
  Результативність відпрацювання АСАУР складає 7,71 відсоток.

          За звітний період Вінницькою митницею надано 528 карток відмови в прийнятті митної декларації, митного оформлення чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України  від загальної кількості – 67167 МД (в порівнянні, за аналогічний період минулого року митницею було надано 382 картки відмови).
Причини надання карток відмови в звітному періоді: 
-  порушення громадянами порядку переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України;
	неповний опис товару в гр.31 ЕМД;
	розбіжності в в сертифікаті EUR.1;

відсутній міжнародний ветеринарний сертифікат чи ветеринарне свідоцтво  
    на товар;
	винесення рішення про визначення коду товару;
	помилки в митній декларації;
	винесення рішення про коригування митної вартості товару;

відсутність коштів на рахунку митниці;
до іноземного суб’єкта застосовано спеціальну санкцію;
не підтверджено країну походження, застосування повних ставок ввізного мита;
неправильне заповнення гр. 47;
невірно зазначено вагу товару.

          Організація роботи щодо боротьби з митними правопорушеннями. Забезпечення взаємозв’язків з органами державної влади та місцевого самоврядування, іншими територіальними органами ДФС

          Протягом 2018 року митницею направлено 35 повідомлень про кримінальні правопорушення.
          До ГУ Національної поліції України у Вінницькій області - 13 повідомлень за ст.ст. 358, 366 КК України. 
         До Управління СБ України у Вінницькій області - 6 повідомлень за ст.ст. 201, 305, 333, 358 КК України.
         До ГУ ДФС України у Вінницькій області - 16 повідомлень за ст. 358 КК України. 
          Складено 2128 протоколів про порушення митних правил, вартість предметів ПМП у яких становить 6,9 млн.грн. Вилучено предмети ПМП в 164 справах на загальну суму 1,8 млн.грн.
          Управлінням протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії складено 409 протоколів про ПМП. Вартість предметів ПМП становить 5,8 млн.грн.
Митницею розглянуто 1692 справи. Накладено штрафів на суму 18,8 млн.грн. Стягнуто штрафів на суму 3,2 млн.грн. Припинено провадження – 42 справи (10 справ 2017 року), з них 13 справ - в зв’язку з виконанням мирової угоди на загальну суму 135 124 грн. 
Розглянуто судом 206 справ. Закрито 27 справ на суму 4,7 млн.грн. Перераховано до держбюджету: штрафів на суму 290 тис.грн. Застосовано конфіскацію на суму 1 млн. 938 тис.грн. Накладено штрафів на суму 1 млн. 926 тис.грн.
Категорії предметів ПМП: 
алкогольні напої – 83 справи на суму 34 тис.грн, у тому числі 51 протокол у яких предметом ПМП є алкогольні напої домашнього виготовлення (вино) – 2821 л, тютюнові вироби – 16 справ, на суму 20 тис.грн, транспортні засоби – 30 справ на суму 4,1 млн.грн, з них реально вилучено 6 автомобілів, вартістю 1,1 млн.грн, зброя та боєприпаси – 8 справ, на суму 35 тис.грн, культурні цінності – 3 справи, на суму 26 тис.грн, психотропні та наркотичні речовини – 20 справ, загальною кількістю 726 таблеткок та 16 ампул, на суму 10 грн, продовольчі товари – 14 справ, на суму 30 тис.грн, віск бджолиний нерафінований - 12 справ, на суму 21 тис.грн, яблука свіжі – 2 справи, на суму 9 тис.грн, товари легкої промисловості – 1 справа, на суму 10 тис.грн,
рушники махрові – 1 справа, на суму 10 тис.грн; 
промислові товари – 15 справ, на суму 2,7 млн.грн, з них:
лісоматеріали – 8 справ, на суму 432 тис.грн;
саджанці: троянд, винограду, дерев - 2 справи, на суму 11 тис.грн; 
добавка для стабілізації в’язкості – 1 справа, вартість встановлюється;
повітряний гвинт - 1 справа, вартість встановлюється;
ламінат – 1 справа, на суму 86 тис.грн;
радіатори, арматура - 1 справа, на суму 2,1 млн.грн;
фарба для волосся - 1 справа, на суму 35 тис.грн;
порожні картонні вироби – 2 справи, на суму 6 тис.грн;
бігбеги з сипучими відходами від видобування кар’єрних порід (мучка) – 2 справи, на суму 6 тис.грн.

А також, 1973 протоколів про ПМП (93 відсотки) за ознаками правопорушень, санкції яких не передбачають конфіскацію. 

         Протягом 2018 року впроваджено 12 доповнень до профілю ризику «Заходи оперативного реагування на регіональному рівні».
Станом на 31.12.2018 року діючими залишаються 8 регіональних профілів ризику АСАУР.

Регіональні профілі ризику спрацювали по 3343 МД, за результатами по 89 МД – прийнято рішення про коригування контрольованих показників та/або припинено митне оформлення, зокрема:
прийняття рішення про коригування митної вартості товарів, що призвело до збільшення митних платежів на суму 495 тис.грн – 19 МД.

Значне місце в роботі митниці відводиться співпраці з експертами Місії Європейської Комісії, які працюють у пунктах пропуску митниці, відповідно до Меморандуму «Про взаєморозуміння між Урядами України, Республіки Молдова та Європейською Комісією з надання допомоги в питаннях кордону».
Співпраця з Місією EUBAM здійснюється на належному рівні. Представники митниці та експерти Місії знаходяться в тісній співпраці, яка полягає в підтримці постійного контакту на випадок виникнення проблемних ситуацій, проведенні щотижневих зустрічей головами польових офісів, експертами Місії та представниками партнерських служб. 
Експертами постійно вивчається оперативна ситуація в пунктах пропуску, товаро-транспортні та пасажиро потоки, законодавство в галузі прикордонної та митної справи. Інформація представникам Місії надається безпосередньо під час відвідування пунктів пропуску, підрозділів митного оформлення та під час проведення зустрічей. Проводиться хронометраж часу, необхідного для здійснення видів державних видів контролю в пунктах пропуску.
Організовано проведення спільних щотижневих зустрічей  експертів польового офісу "Отач" з представниками Вінницької митниці та Могилів-Подільського прикордонного загону, відповідальними за взаємодію з Місією ЄК. На зазначених зустрічах експертам надається необхідна інформація. Значна увага експертів польового офісу "Отач" приділяється виявленим фактам порушень митних правил подальшій передачі справ до суду, прокуратури, СБУ, міліції, порядок реалізації виконавчою службою конфіскованих товарів, рішення судів.

Організація інформаційно-аналітичного забезпечення митниці та автоматизації її діяльності, здійснення контролю за виконанням документів, забезпечення охорони державної таємниці та захисту інформації

Протягом звітного року забезпечено актуальність атрибутів доступу для безперебійного виведення інформації зі встановлених систем відеоконтролю до Моніторингового центру ДФС. Вчасно оновлювались сертифікати ключів керівника, бухгалтера, технолога, здійснювалось резервне копіювання баз даних. Забезпечено безперервну роботу ПТК та своєчасне перерахування коштів до держбюджету (здійснено більше 60 000 перерахувань).
Проведено модернізацію систем відеоконтролю у чотирьох пунктах пропуску автомобільного сполучення та створено одну нову в ПП «Бронниця»  МП «Дністер».
Протягом року забезпечено безперебійне функціонування, адміністрування та супроводження всіх програмно-інформаційних комплексів, інформаційно-телекомунікаційних систем, що запроваджені у митниці.
Забезпечено своєчасну генерацію закритих ключів, скасування, блокування сертифікатів відкритих ключів 214 підписувачів (новоприйняті, переведені, звільнені,  посадові особи категорій «Б», «В» для подання електронних декларацій відповідно до закону України «Про запобігання корупції»). 

За звітний період надійшло 17624 документів з контрольними термінами виконання, що становить 7,5 відсотків  від загальної кількості вхідних документів. Протягом року проводився постійний автоматизований контроль за вчасним виконанням контрольних документів. 
          Станом на 01 січня 2019 року всі контрольні доручення, термін виконання яких минув, виконані.

Протягом року 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. Протягом року комісією було відібрано для знищення та здійснено знищення документів з грифом обмеження доступу «Для службового користуваня», як таких, які втратили практичне значення та строк зберігання яких закінчився. 
Проведена робота по підключенню Вінницької митниці ДФС до системи дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства – Казначейство». Здійснювались заходи по антивірусному захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах митниці.
Протягом року проводились заходи по приведенню грифів секретності документів та справ у відповідність до вимог чинного законодавства у сфері охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації.
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.

Організація правової роботи

В провадженні юридичного сектору  Вінницької митниці ДФС перебувають 22 справи за позовами суб’єктів ЗЕД та громадян на суму 1433216 грн, провадження в яких відкрито в попередніх періодах та протягом 2018 року.
На користь митниці судами першої та апеляційної  інстанцій прийнято  11 рішень на суму 1 300249 грн, не на користь – 6 на суму 127246 грн. 
Крім того, на розгляді в судах перебувають 7 трудових спорів за позовами колишніх працівників ГУ ДФС у Вінницькій області та Вінницької митниці ДФС.  4 з них – оскарження наказів про звільнення по ЗУ «Про очищення влади», провадження в яких зупинено до прийняття Конституційним Судом України рішення щодо конституційного поданн Верховного Суду України та 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України положень ч.3 ст.1, п.п. 7, 8, 9, ч.1, п.4 ч.2 ст.3, п.2 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про очищення влади». Інтереси органів ДФС в даних справах представляють працівники юридичного сектору Вінницької митниці ДФС.
Адміністративний позов  Бурячка М.Ю. про визнання нечинним та скасування наказу, поновлення на роботі, стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу судом задоволений, за апеляційною скаргою митниці справа перебуває на розгляді в суді апеляційної інстанції.
 Адміністративна справа - про скасування накладеного дисциплінарного стягнення (Савчук О.В.), за касаційною скаргою митниці перебуває на розгляді в суді касаційної інстанції. 

Організація роботи із суб’єктами ЗЕД, громадянами та засобами массової інформації

Протягом 2018 року до Вінницької митниці ДФС надійшло 17 письмових звернень громадян, з них: 10 заяв та 7 скарг.
Основні питання, що порушували громадяни у 2018 року, стосувались надання роз’яснень щодо митного оформлення транспортного засобу, порядку переміщення транспортних засобів через митний кордон України, зняття транспортного засобу особистого користування з контролю в органах ДФС, відображення транспортного засобу особистого користування в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, скасування протоколів про порушення митних правил. Відповіді на 17 звернень були надані без порушення термінів.
У звітному періоді розглянуто 7 скарг на дії, бездіяльність посадових осіб територіальних органів ДФС жодна зі скарг не підтвердилась. Скаржникам були надані роз’яснення, відповіді були надані без порушення термінів.
Протягом року до Вінницької митниці ДФС надійшло 1 звернення від пенсіонера, 2 ‑ від безробітного, 2 – від робітників, 1 – від колишнього працівника органів ДФС та в 11 випадках соціальний стан автора не визначено. Категорію автора звернення було встановлено в 1 випадку – дитина війни, в інших – не визначено.
           Особистий прийом громадян посадовими особами Вінницької митниці ДФС здійснювався через громадську приймальню згідно графіків прийому громадян. Графіки своєчасно оновлюються і оприлюднюються на інформаційних стендах, на субсайті офіційного веб-порталу ДФС.
З початку року здійснено 28 прийомів за зверненнями громадян. Основні питання, що порушувалися громадянами під час особистого прийому стосувалися проблемних питань, пов’язаних з митним оформленням товарів та транспортних засобів, митного оформлення гуманітарної допомоги, визначення митної вартості товарів та донарахування митних платежів, скасування протоколів про порушення митних правил, можливості працевлаштування у Вінницькій митниці ДФС.
Надійшло 2 повторних звернення громадян на особистому прийомі (стосовно митного оформлення гуманітарної допомоги у Вінницькій митниці ДФС, та митного оформлення транспортних засобів відповідно до Законів України №2611-VIII та №2612-VIII). Заявникам були надані відповідні роз’яснення в межах чинного законодавства.
Також, 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.

Вінницька митниця ДФС здійснює опрацювання звернень громадян, які надходять через «Урядову гарячу лінію» та «Контакт-центр ДФС». 
Упродовж  2018 року через «Урядову гарячу лінію» надійшло 10 звернень від громадян. Звернення носили індивідуальний характер та надійшли вперше на розгляд органів ДФС. Основні питання, які порушували громадяни у цих зверненнях, стосувалися надання роз’яснень щодо: користування транспортним засобом з іноземною реєстрацією на митній території України, ввезення транспортного засобу особистого користування на митну територію України без сплати ввізного мита, переліку документів необхідних для здійснення митного оформлення товару, побажання пришвидшення роботи пунтів пропуску. За результатами розгляду усім заявникам надано відповідні роз’яснення в межах та на підставі норм чинного законодавства.
За 2018 року через «Контакт-центр ДФС» до Вінницької митниці ДФС надійшла 21 скарга. Заявники здебільшого повідомляли про неправомірні, на їх думку, дії працівників митниці. За результатами розгляду даних звернень проведено відповідні перевірочні заходи, інформація щодо можливих неправомірних дій працівників митниці не підтвердилась, скаржникам повідомлено про результати розгляду. 
Звіти про стан роботи зі зверненнями громадян Вінницької митниці ДФС, показники роботи митниці за різними напрямками, а також роз’яснення законодавства з питань, що належить до компетенції ДФС, своєчасно розміщались на суб-сайті офіційного веб-порталу ДФС. 


З метою забезпечення реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, прозорості та відкритості своєї діяльності, Вінницькою митницею ДФС забезпечено розгляд документів, з проханням надати публічну інформацію із посиланням на Закон України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), які надійшли на митницю. 
За звітний період до Вінницької митниці ДФС надійшло 25 запитів на отримання публічної інформації, з них 10 – поштою, 13 ‑ електронною поштою, 2 – нарочно. 
Відповіді на 25 запитів надано запитувачам у встановлені законодавством строки, тобто протягом п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
За категоріями запитувачів, відповідно до Закону, надійшло запитів: 
- від фізичних осіб – 13;
- від представників засобів масової інформації – 1;
- від об’єднань громадян ‑ 11.
Переважно запитувачі цікавилися інформацією щодо керівництва, структури, штатної чисельності Вінницької митниці ДФС, наявності вакантних посад та проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, проходження служби в територіальних органах ДФС, суми витрачених коштів на оплату праці посадових осіб Вінницької митниці ДФС, митного оформлення транспортних засобів, об’єктів права інтелектуальної власності, відносно яких здійснювалися митні формальності в межах діяльності Вінницької митниці ДФС, митного оформлення культурних цінностей, кількості вхідної кореспонденції, що надходить до Вінницької митниці ДФС. 
За результатами розгляду, відповідно Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповіді у повному обсязі було надано на 16 запитів. В 4 випадках запити було частково задоволено (частина запитуваної інформації була віднесена до інформації з обмеженим доступом). В 4 випадках було відмовлено в задоволенні запиту з наданням відповідних роз’яснень (в 1 випадку запитувана інформація відноситься до інформації з обмеженим доступом, в 3 – Вінницька митниця ДФС не є розпорядником запитуваної інформації). Ще 1 запит містив прохання надати публічну інформацію та роз’яснення окремих норм законодавства України з питань митної справи, а тому відповідь підготовлено з урахуванням вимог Закону України від 13 січня 2011 року №2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 2 жовтня 1996 року №393/96-ВР «Про звернення громадян». 

         З метою своєчасного доведення до суб’єктів ЗЕД змін та доповнень в митному законодавстві при здійсненні митних процедур, а також виявлення проблемних питань чи конфліктних ситуацій, обговорення шляхів їх вирішення і своєчасного реагування протягом 2018 року проведено 13 нарад з митними брокерами, декларантами, суб’єктами ЗЕД та громадянами. 
Крім того, інформація щодо змін у митному законодавстві доводилася до суб’єктів ЗЕД шляхом розміщення на інформаційних стендах в адмінбудинку митниці та у підрозділах митного оформлення.


         Організація фінансової діяльності
На звітний період на утримання Вінницької митниці ДФС затверджено бюджетні асигнування в сумі 62 851 972 грн, в тому числі на грудень – 4 974 604 грн.
Фінансування надійшло у повному розмірі. 
Касові видатки за звітний період по загальному фонду склали 62 542,2 тис.грн, в тому числі у грудні – 8 357,1 тис.грн.
Виділені асигнування використані на 99,3 відсотки.
Виділені кошти загального фонду на утримання митниці використовувалися відповідно до затвердженого кошторису доходів і видатків за кодами економічної класифікації видатків бюджету.
Станом на 01.01.2019 року за загальним фондом зареєстрована кредиторська  та дебіторська заборгованість відсутня.

За звітний період до спеціального фонду надійшло коштів на суму
222 895 грн, в тому числі по кодах бюджетної класифікації:
25010100 “Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями” в сумі  146 545 грн.
25010300 “Плата за оренду майна бюджетних установ” в сумі 
75 351 грн.
25010400 “Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)” в сумі 999 грн.
Станом на 01.01.2019 кредиторська заборгованість та дебіторська заборгованість за спеціальним фондом відсутня.
Залишок коштів спеціального фонду станом на 01.01.2019 року становить 202 048 грн.
Митницею постійно вживаються заходи щодо економного використання бюджетних коштів та матеріальних цінностей. Здійснюється ретельний аналіз використання бюджетних коштів та матеріальних цінностей з метою виявлення додаткових напрямів економії бюджетних коштів.	

          Матеріально-технічне забезпечення і розвиток діяльності митниці, у т.ч. митної інфраструктури

У 2018 році митницею укладені договори з усіма постачальними організаціями по наданню комунальних послуг, згідно затвердженого на 2018 рік кошторису. Проведено процедури державних закупівель щодо робіт з капітального ремонту та реконструкції об’єктів, закупівлі товарів робіт та послуг. Протягом звітного періоду проводилась робота щодо упорядкування орендних відносин з Фондом державного майна у Вінницькій області,  передачі об’єктів митниці в оренду, відшкодування витрат орендарів.   Укладено та здійснено контроль за виконанням договорів оренди. В повному обсязі опрацьовано звернення суб’єктів господарювання щодо орендних відносин.
 Для забезпечення розвитку інфраструктури митниці та належного утримання адмінбудівель  укладено 7 договорів закупівлі та послуг, а саме: 
	проведений капітальний ремонт системи теплопостачання адмінбудівлі Вінницької митниці (Лебединського, 7) – 1300 тис.грн;
	здійснено технічне обслуговування та поточний ремонт теплового вузла – 11тис.грн; 
	проведено ремонт системи водопостачання  - 36,718 тис.грн;
	замінено вікна на м/п «Дністер» - 34,800 тис.грн;
	облаштований зал відеоконференцзв’язку ДФС; 
	проведено заміну та налаштування сучасного обладнання відеонагляду  - 150 тис.грн;
	проведено виготовлення та встановлення захисних грат адмінбудівлі Вінницької митниці –  64 тис.грн.

Проведено повні розрахунки за 2018 рік з постачальними організаціями за спожиті газ, тепло, воду, електроенергію, дизпаливо, дрова, вугілля та інше. Перевірені засоби контролю води, тепла, газу, електроенергії. Здійснено технічне обслуговування систем постачання енергоносіїв.
Розроблена та затверджена вся необхідна документація, щодо роботи з  цивільного захисту, моброботи, протипожежної безпеки, охорони праці.
          Відповідно до законодавства було проведено конкурс по визначенню спеціалізованих підприємств-організаторів митних аукціонів на 2018 рік,  щодо реалізації майна що перейшло у власність держави, розпорядження яким покладено на Вінницьку митницю ДФС. 
Створені комісії з залученням спеціалістів фінансових органів, податкової адміністрації для розпорядження майном, що перейшло у власність держави у 2018 році, а також комісію з попередньої оцінки безхазяйного майна.  
          Протягом 2018 року  укладено всі необхідні договори щодо реалізації, відповідального зберігання, утилізації товарів, розпорядження якими покладено на Вінницьку митницю ДФС.
Загальна сума перерахувань до Державного бюджету від реалізації конфіскованого майна станом на 01.01.2019 становить 258 512,89  грн, що  на 90 відсотків більше ніж за аналогічний період 2017 року. 

         Організація роботи щодо добору, професійної підготовки, перепідготовки, та підвищення кваліфікації працівників

У 2018 році 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.

Станом на 31.12.2018 року у Вінницькій митниці ДФС звільнено 20 працівників, з них: 8 - за угодою сторін, 4 – переведено до іншої митниці, 5 – за власним бажанням, у зв’язку з виходом на пенсію, 3 – у зв’язку зі смертю.

Професійна підготовка без відриву від роботи особового складу Вінницької митниці ДФС у 2018 здійснювалася з дотриманням вимог 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 ІІ навчальному періоді 2018 року», відповідно якого сформовано 24 навчальні групи, керівниками яких призначені начальники структурних підрозділів, визначені дні проведення занять.

	Протягом 2018 року організовано проведення практики для 28 студентів: 	
	
    		- Національний університет „ Одеська юридична академія” – 1;
- Вінницького торговельно-економічного інституту – 15;
- Університет митної справи та фінансів – 2;
- Університет ДФС – 5;
- Вінницький національний аграрний університет – 2; 
- Донецький національний університет ім. В. Стуса – 3.

	З боку митниці за практикантами було закріплено керівників, від митниці з числа кваліфікованих працівників, встановлений контроль за дотриманням режиму роботи та виконання плану практики в повному обсязі.
Протягом 2018 року з метою забезпечення дотримання працівниками Вінницької митниці ДФС вимог чинного антикорупційного законодавства та посилення заходів особистої безпеки працівників, належної організації роботи, спрямованої на запобігання і протидії корупції в структурних підрозділах, відповідно до наказу ДФС України від 02.10.2015 №747 «Про організацію роботи, спрямованої на запобігання корупції та забезпечення безпеки в органах Державної фіскальної служби України» (із змініми та доповненнями) розролені Розпорядження Вінницької митниці ДФС від 07.11.2018 №85/1-р «Про організацію роботи, спрямованої на запобігання корупції та вжиття заходів щодо запобігання правопорушень і забезпечення безпеки у Вінницькій митниці ДФС» та Розпорядження Вінницької митниці ДФС від 08.11.2018 №86/1-р «Про організацію роботи у разі виникнення потенційного чи/та реального конфлікту інтересів».
        За 2018 рік  відсутні випадки порушення вимог антикорупційного законодавства працівниками митниці. Відповідно до розпорядження від 07.11.2018 №85/1-р «Про організацію роботи, спрямованої на запобігання корупції та вжиття заходів щодо запобігання правопорушень і забезпечення безпеки у Вінницькій митниці ДФС» керівниками структурних підрозділів проводились профілактичні заходи, а саме:
щоденні інструктажі з особовим складом щодо дотримання вимог Закону України від 14.10.2014 №1700-VII «Про запобігання корупції» та наказу ДФС України від 01.12.2016 №979 «Про затвердження Правил етичної поведінки та запобігання корупції в органах ДФС», у тому числі, в частині отримання подарунка, пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди, про що фіксується у відповідних журналах;
щомісячні заліки щодо дотримання працівниками вимог антикорупційного законодавства України з наданням службових записок та залікових відомостей;
роз’яснювальна робота з підпорядкованим складом щодо формування у підлеглих високої культури поведінки та спілкування, особистої відповідальності, професійної етики та доброчесності при виконанні ними службових обов’язків, забезпечення належного контролю за дотриманням підпорядкованими працівниками службової та виконавської дисципліни.
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