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Звіт про виконання Плану роботи  Закарпатської митниці ДФС
за 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 державного бюджету
Управління адміністрування митних платежів та митно – тарифного регулювання 
Щомісячно
     Відповідно до наказів Закарпатської митниці ДФС із визначення індикативних показників, що доводились підрозділам митного оформлення щомісячно  шляхом аналізу та узагальнення надісланих підрозділами митного оформлення пропозицій по розрахунках прогнозованих показників розроблено алгоритм забезпечення надходжень за напрямками роботи.
1.2
Стан роботи із забезпечення індикативних показників доходів, здійснення моніторингу надходжень платежів до бюджету


Управління адміністрування митних платежів та митно – тарифного регулювання
Протягом півріччя
   Моніторинг надходжень платежів до бюджету здійснювався шляхом щоденного, щотижневого та щомісячного інформування управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання щодо прогнозованих надходжень в розрізі суб’єктів господарювання та очікуваних сум надходжень.
    Забезпечувалось щоденне інформування керівництва митниці про стан очікуваних надходжень в розрізі митних постів. За друге півріччя 2018 року Закарпатською митницею ДФС забезпечено надходження до Держбюджету               у сумі  2 909 128,1 тис. грн.  
1.3
Виявлення та залучення усіх наявних резервів для виконання індикативних показників доходів державного бюджету, зокрема, шляхом проведення додаткових заходів щодо контролю за правильністю класифікації товарів, визначення їх митної вартості та країни походження
Митні пости 

Протягом півріччя
    Протягом півріччя проведено роботу по виявленню та залученню усіх наявних резервів для виконання індикативних показників доходів державного бюджету. 
    Здійснена необхідна аналітична та організаційна робота. 
    Так,  за підсумками роботи:
м/п «Тиса» -  у липні до Держбюджету перераховано 173 768,49 тис. грн., що становить  100,0% виконання доведених митницею індикативних показників у сумі 173 768,0 тис. грн.;
     - у серпні до Держбюджету перераховано 181 931,11 тис. грн., що становить 102,6% виконання доведених митницею індикативних показників у сумі 177 245,00 тис. грн.;
    - у вересні до Держбюджету перераховано 209 835,25 тис. грн., що становить 100,9% виконання доведених митницею індикативних показників у сумі 207 905,40 тис. грн.
    - у жовтні до Держбюджету перераховано 187 661,52 тис. грн., що становить 104,3% виконання доведених митницею індикативних показників у сумі 180 000 тис. грн.;
 - у листопаді до Держбюджету перераховано 108 568,15 тис. грн., що становить   82,8% виконання доведених митницею індикативних показників у сумі 131 069,50 тис. грн.;
  -  у грудні до Держбюджету перераховано 62 819,16 тис. грн., що становить 59,25% виконання доведених митницею індикативних показників у сумі 106 025,80 тис.
м/п «Лужанка» - забезпечено виконання доведених індикативних показників  доходів на 105,93%.

Липень
638 000
638 260
100,04%

Серпень
424 000
433 820
102,32%

Вересень
595 000
599 760
100,80%

Жовтень
550 000
739 310
134,42%

Листопад
633 000
633 228
100,04%

Грудень
609 000
609 080
100,01%

ВСЬОГО 
3 449 000
3 653 458
105,93%


м/п «Неветленфолу» - вжито додаткових заходів з метою виявлення та залучення усіх наявних резервів для виконання індикативних показників. За результатами у другому півріччі 2018 року було залучено до митного оформлення IНОЗЕМНЕ ПIДПРИЄМСТВО "І-АР-СІ" (38204199), ТОВ «СЕРВІСОПТОРГ», ТОВ "АНВАРД ІНДАСТРІАЛ ГРУП" (39805550).
м/п «Косонь» - забезпечено виконання доведених індикативних показників доходів на 116,7 % (план - 48,8 тис. грн., факт – 56 965,52  тис. грн.).
м/п «Вилок» - забезпечено виконання доведених індикативних показників доходів на 106,7 % (план – 170,4 тис. грн., факт – 181,83 тис. грн.).
м/п «Залізничний» - доведені прогнозні показники на друге півріччя 2018 року - 42235,00 тис. грн., фактично перераховано до державного бюджету 
51069,61 тис. грн., що становить 120,92 % від доведених планових показників.
м/п «Мукачево» -  проводилося застосування гарантій забезпечення сплати митних платежів відповідно до розділу Х  Митного кодексу України. Доведені індикативні показники надходжень митних платежів у розмірі 634 550 тис. грн., перераховано 674 265 тис. грн. що склало 106.3 %  виконання. Проводилася робота щодо відшукання додаткових резервів у цьому напрямку, зокрема, постійно зверталася увага на контроль правильності класифікації товарів, визначення митної вартості, країни походження, застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання. У напрямку контролю декларування митної вартості – направлено до спеціалізованого підрозділу 2963 запитів. Особовим складом посилено контролювалося митне оформлення товарів, про які заявлено неповні відомості (виробник, торгова марка, країна походження невідомі). Також проводився всебічний аналіз задекларованої митної вартості, рівень якої є меншим вартості ідентичних/подібних товарів, оформлених за основним методом визначення митної вартості. Під постійним контролем перебував і напрямок класифікації товарів. 
м/п «Хуст» - зверталася увага на контроль правильності класифікації товарів, визначення митної вартості, країни походження, застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання. У напрямку контролю декларування митної вартості – направлено до спеціалізованого підрозділу 685 запитів. Особовим складом посилено контролювалося митне оформлення товарів, про які заявлено неповні відомості (виробник, торгова марка, країна походження невідомі). Також проводився всебічний аналіз поданих до митного оформлення документів, у випадках виявлення неточностей, виправлень тощо направлено 4 запити на управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії для подальшої перевірки. 
 Під постійним контролем перебував і напрямок класифікації товарів. У другому півріччі 2018 року направлено до спеціалізованої лабораторії 1 запит на дослідження проб товарів. Особовим складом винесено 3 рішення щодо класифікації товарів, в результаті чого складено 2 протоколи про порушення митних правил на суму 36 тис. грн.
    Вживалися заходи щодо правильного визначення країни походження товарів та зменшення кількості випадків декларування її невідомою. Доведено індикативні показники надходжень митних платежів у розмірі 57 055 тис. грн.  Виконання яких складає 105 % (перераховано 60 361 тис.грн.).
м/п «Ужгород - центральний» -  проведенно додаткові заходи щодо контролю за правильністю класифікації товарів, визначення їх митної вартості та країни походження протягом півріччя направлено запити до Управління адміністрування митних платежів та митно – тарифного регулювання:
– визначення митної вартості – 2588.
м/п «Виноградів-вантажний» - проводилася робота щодо відшукання додаткових резервів у цьому напрямку, зокрема, постійно зверталася увага на контроль правильності класифікації товарів, визначення митної вартості, країни походження, застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання. У напрямку контролю декларування митної вартості – направлено до спеціалізованого підрозділу 1195 запитів.  Особовим складом посилено контролювалося митне оформлення товарів, про які заявлено неповні відомості (виробник, торгова марка, країна походження невідомі). Також проводився всебічний аналіз задекларованої митної вартості, рівень якої є меншим вартості ідентичних/подібних товарів, оформлених за основним методом визначення митної вартості. Працівниками митного посту прийнято 8 рішень з коригування митної вартості. Розрахована згідно ПІК «Інспектор 2006» ефективність (за рахунок різниці між фактурною і митною вартістю, якщо графа 43 ≥ 2, тобто при додаткових методах визначення митної вартості) складає 17 млн. грн.
    Під постійним контролем перебував і напрямок класифікації товарів. Протягом півріччя направлено до спеціалізованої лабораторії 2 запитів на дослідження проб товарів.
    Вживалися заходи щодо правильного визначення країни походження товарів та зменшення кількості випадків декларування її невідомою. Протягом другого півріччя 2018 року задекларовано 155 товарів з невідомим походженням загальною митною вартістю 16 млн. грн., або 3,9 % вартості оподатковуваного імпорту. Так як пільгова і повна ставка ввізного мита у більшості випадків співпали – додаткові доходи за рахунок декларування країни походження невідомою практично відсутні.
   Доведені індикативні показники надходжень митних платежів у розмірі 103 млн. грн. Виконання складає 107,5 % (перераховано 110,7 млн. грн.).

    З метою планування обсягів зовнішньоекономічної діяльності, аналізу номенклатури товарів керівництвом митних постів систематично проводилися зустрічі з керівниками підприємств – учасників зовнішньоекономічної  діяльності,  з митними брокерами.
1.4
Забезпечення справляння митних платежів, контроль правильності обчислення, своєчасності та повноти їх сплати, застосування заходів щодо їх примусового стягнення у межах повноважень, визначених Митним Кодексом України та іншими законодавчими актами України, організація застосування гарантій забезпечення сплати митних платежів
Митні пости
Протягом півріччя
    Забезпечено контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати у повному обсязі до бюджету податків і зборів, виконання затверджених індикативних показників надходжень податків і зборів до загального фонду державного бюджету у розрізі податків і зборів. Здійснювалася необхідна аналітична та організаційна робота. В результаті вжитих заходів доведені до митних постів індикативні показники виконано в повному обсязі.
м/п «Залізничний» - основними платниками податків протягом звітного періоду  були: ТзОВ «Дунапак Таврія», ТОВ «ТК ПАПІРІНФО»,  ТОВ «ЮНАЙТЕД ФОРЕСТ», ТОВ  «Регно Італія УА», ТОВ «Торговий дім «Праймпапір», ТОВ «Техноюг», ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «БЕРІЛ».
1.5
Здійснення аналізу повноти стягнення єдиного збору в пунктах пропуску митниці
Управління адміністрування митних платежів та митно – тарифного регулювання
Щоквартально
    За друге півріччя 2018 року Закарпатською митницею ДФС перераховано до Держбюджету України єдиного збору на суму 60 920,1 тис. грн.
    У ході перевірки, на підставі проведеного аналізу спільно з підрозділами митного оформлення в пунктах пропуску на державному кордоні України  опрацьовано причини можливих фактів не стягнення єдиного збору. Аналіз бази даних показав, що при внесенні інформації в модуль «Диспетчер зони митного контролю» та в модуль «Квитанція МД-1» невірно вносяться дані щодо типів та реєстраційних номерів транспортних засобів. За даним фактом доповідною запискою проінформовано підрозділи митного оформлення у пунктах пропуску на державному кордоні України та  наголошено, що у разі виявлення сум недоплат, розрахунки доплат проводити після погодження з управлінням адміністрування митних платежів та митно – тарифного регулювання.
1.6
Здійснення щоденного моніторингу митного оформлення товарів, у частині перевірки правильності визначення митної вартості товарів, їх класифікації згідно з УКТЗЕД
Управління адміністрування митних платежів та митно – тарифного регулювання, 
митні пости
Протягом півріччя
    Здійснювався щоденний он-лайн моніторинг митних оформлень товарів за напрямком правильності класифікації та правильності визначення митної вартості товарів. За звітний період спеціалізованим підрозділом:
	опрацьовано 7539 запитів від підрозділів митного оформлення про перевірку митної вартості, що на 147% більше за аналогічний період 2017 року;

прийнято 25 рішень про коригування митної вартості та 27 рішень про визначення коду товару;
додаткові надходження митних платежів за рахунок контролю  митної вартості склали 87231,6тис.грн (на 127% більше за минулий рік), за рахунок класифікаційної роботи – 445,54 тис. грн. (на 7,74% більше минулого року);
	у грудні 2018 року проведено робочу зустріч керівництва управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання Закарпатської митниці ДФС з керівництвом Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства, на якій обговорено питання, що виникають під час митного оформлення в режимі експорту лісо- та пиломатеріалів, а також шляхи їх вирішення;
 - у вересні 2018 року проведено робочу нараду з посадовими особами митних постів «Виноградів-вантажний» та «Хуст» та представниками декларантів і митних брокерів з метою надання методологічної допомоги в частині контролю правильності класифікації товарів.
    Протягом півріччя на митних постах здійснювався  щоденний моніторинг митного оформлення товарів, у частині перевірки правильності визначення митної вартості товарів, їх класифікації згідно з УКТЗЕД. Так на митному посту «Ужгород-центральний» прийнято 14 класифікаційних рішення.
1.7
Здійснення перевірки повноти оподаткування товарів, ввезених на умовах вільної торгівлі протягом 2018 року
Управління адміністрування митних платежів та митно – тарифного регулювання
Липень
Грудень
    Здійснено перевірку повноти оподаткування товарів, ввезених на умовах вільної торгівлі протягом 2018 року:
1) від здійснення контролю додатково надійшло до держбюджету  митних платежів 5117,7 тис. грн.; 
2) направлено в установленому порядку через ДФС України на перевірку в країни експорту 1695 документів про походження товарів, наданих імпортерами під час митного оформлення для застосування відповідних преференцій по ввізному миту; 
  3) отримано митницею з підтвердженням щодо автентичності 57 документів про походження, з них  26 не підтверджено.
   До бюджету скеровано 199,6 тис. грн.
1.8
Здійснення аналізу ефективності застосування регіонального профілю ризику ”Контроль класифікації товарів (на регіональному рівні)” та внесення змін і доповнень до них
Управління адміністрування митних платежів та митно – тарифного регулювання
Щоквартально
    На постійній основі проводилась аналітична робота з виявлення ризикових товарів, які необхідно включати до регіонального профілю ризику «Контроль класифікації товарів». Актуалізація  діючих регіональних профілів ризику  здійснювалась щоквартально шляхом внесення в програмно – інформаційний комплекс Автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» підписаних керівництвом митниці доповнень, відповідно до наказу Міністерства фінансів від 31.07.2015 № 684 «Про затвердження Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю» (підготовлено доповідні записки).
1.9
Проведення перевірок дотримання термінів оформлення аркушів коригування митної декларації при продовженні термінів тимчасового ввезення товарів з умовним частковим звільненням від оподаткування
Управління адміністрування митних платежів та митно – тарифного регулювання
Щоквартально
    Дотримання термінів оформлення аркушів коригування митних декларацій здійснювалось на постійній основі в щоденному режимі. В ході перевірки аркушів коригування митних декларації при продовженні термінів тимчасового ввезення товарів з умовним частковим звільненням від оподаткування порушень не виявлено.
1.10
Застосування заходів забезпечення сплати митних платежів при поміщенні товарів у відповідні митні режими у порядку та у випадку передбачених Митним кодексом України та чинними нормативно-правовими актами
Митні пости
Протягом півріччя
     На постійному контролі перебувало  застосування заходів забезпечення сплати митних платежів при поміщенні товарів у відповідні митні режими у порядку та у випадку передбачених Митним кодексом України та чинними нормативно-правовими актами.
м/п «Хуст» - забезпечувався контроль за термінами тимчасового ввезення. При продовженні термінів тимчасового ввезення товарів сплачено 1,5 млн. грн.
м/п «Ужгород-центральний» - на постійній основі  опрацьовувалися комерційні та товаросупровідні документи, що подавалися під час здійснення митного оформлення  товарів при розміщенні у різних митних режимах.
    За результатами аналізу зовнішньоекономічних операцій учасників ЗЕД в рамках застосування системи управління ризиками, застосовувався перелік індикаторів ризику, як один із інструментів системи управління ризиками та підстави для визначення, відповідно до статті 320 МКУ, форм та обсягів митного контролю. 
    З метою проведення перевірочних заходів направлено 11 службових записок до управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії щодо питання про можливість направлення відповідних запитів  до іноземних митних органів українського контрагента  з метою проведення перевірочних заходів, для встановлення автентичності документів, поданих митному органу до митного оформлення.
м/п «Виноградів-вантажний» - проводилася робота з 35-ма суб’єктами ЗЕД, які в здійснювали операції з переробки, у напрямку посилення контролю за виконанням указаних операцій та сплати податків та зборів у повному обсязі. Так, у результаті декларування у режимі ІМ 40 з метою випуску у вільний обіг товарів, раніше ввезених у режимі переробки сплачено понад 3,8 млн. грн. Аналізувалося дотримання технологічних схем переробки, декларування та оподаткування залишків виробництва, які могли бути використані у господарській діяльності, декларування брухту та відходів у відповідності до вимог п. 9 статті 38 МКУ. При випуску у вільний обіг раніше тимчасово ввезених товарів сплачено 1,2 млн. грн. 
Розділ 2. Організація роботи щодо здійснення митного контролю та митного оформлення товарів
2.1
Забезпечення контролю за дотриманням законодавства України з питань державної митної справи під час переміщення через митний кордон України товарів з використанням книжки А.Т.А.
Управління організації митного контролю  
Щоквартально
    Проводився аналіз здійснення митного оформлення товарів, що переміщувався через митний кордон з використанням книжки А.Т.А. 
    У другому півріччі 2018 року встановлено 3 (три) випадки порушення граничної дати зворотного вивезення товарів. На даний час виконуються необхідні процедури для складання протоколів про порушення митних правил.
2.2
Забезпечення контролю за дотриманням процедур митного контролю та митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності та переміщуються через митний кордон України.
Забезпечення виконання діючих норм законодавства щодо призупинення митного оформлення товарів за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності
Управління організації митного контролю  
Протягом півріччя
    Проводився систематичний контроль за дотриманням процедур митного контролю та митного оформлення товарів, що містять  об’єкти права інтелектуальної власності та переміщувалися через митний кордон України.
    Забезпечувалося виконання діючих норм законодавства щодо призупинення митного оформлення товарів за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності
    Протягом другого півріччя 2018 року в зоні діяльності митниці було 208 випадків призупинення митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності за підозрою їх контрафактності. За допомогою Автоматизованої системи митного оформлення “Інспектор” систематично проводився моніторинг баз даних митних декларацій, що знаходилися в роботі, а також оформлених за попередній день - на предмет виявлення можливих випадків митного оформлення товарів з ознаками порушень прав інтелектуальної власності.
2.3
Проведення перевірок функціонування складів тимчасового зберігання, митних складів, магазинів безмитної торгівлі, розташованих у зоні діяльності митниці
Управління організації митного контролю  
Протягом півріччя
    Робочою групою, створеною наказами Закарпатської митниці ДФС від 06.02.2018 № 62 та від 14.08.2018 № 453 у другому півріччі 2018 року здійснено перевірку 10 складів тимчасового зберігання та  10 митних складів, що розташовані та функціонують у зоні діяльності Закарпатської митниці ДФС, за результатами якої складено відповідні акти оглядів. 
    У ході проведення оглядів зафіксовано ряд порушень утримувачами складів тимчасового зберігання  та митних складів вимог Положення про склади тимчасового зберігання, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.05.2012 № 613, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 серпня 2012  за № 1307/21619, вимог Порядку надання складським об’єктам статусу "митний склад" та позбавлення такого статусу, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 16.07.2012 № 835, зареєстрованого у  Міністерстві  юстиції   України 03 серпня 2012  за № 1324/21636.
  За результатами проведених перевірок було зупинено дію 4 дозволів на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання, 2 дозволів на відкриття та експлуатацію митного складу, один дозвіл на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання анульовано.
2.4
Здійснення контролю за дотриманням часових нормативів при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів
Недопущення фактів безпідставних затримок у митному оформленні товарів і транспортних засобів 
Управління організації митного контролю, 
митні пости
Щомісячно
    Протягом другого півріччя 2018 року посадовими особами Закарпатської митниці ДФС оформлено 95902 МД, з них перевищено строк митного контролю та митного оформлення товарів - у 849 МД. 
Причинами затримки були:  
	Затримка у пред’явленні декларантом товарів для митного контролю.

Призупинення митного оформлення по інтелектуальній власності.
	Митні формальності поза місцем розташування підрозділу митного оформлення (ПМО).

Вихід з ладу комп’ютерної техніки.
Закінчення робочого дня згідно встановленого графіку роботи митного органу.
Письмова вимога щодо надання додаткових документів по митній вартості.
	Підтверджене письмове бажання декларанта подати додаткові документи.
Обідня перерва.  
Відсутність зв’язку з ЄАІС Держмитслужби.
Проведення досліджень в лабораторії.
Призупинення митного оформлення нехарчової продукції.
	Запровадження протоколу про порушення митних правил.
    Випадків безпідставного затримання термінів митного оформлення, не зафіксовано.
   Протягом другого півріччя 2018 року середній час митного оформлення складає 183 хвилини.
    Керівництвом митних постів постійно проводився контроль за  дотриманням часових нормативів при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів.   Наголошувалося особовому складу на недопущенні фактів безпідставних затримок у митному оформленні товарів і транспортних засобів.
2.5
Здійснення контролю за виконанням норм Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки міжнародного дорожнього перевезення 1975 року, у частині здійснення контролю за переміщенням товарів
Управління організації митного контролю  
Протягом півріччя
    Здійснювався контроль за забезпеченням дотримання положень Конвенції  міжнародного дорожнього перевезення (МДП) 1975 року, у частині здійснення контролю за переміщення товарів та своєчасності закриття книжок МДП. 
    За друге півріччя 2018 року  посадовими особами Закарпатської митниці ДФС було здійснено 2644 закриття книжок МДП з використанням модуля «Книжки МДП» Автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор». Із них з перевищенням встановленого терміну (більше 1 доби) здійснено закриття 4 книжок МДП, а також у зв’язку з проведенням модифікації записів у АСМО «Інспектор» - 11.
2.6
Здійснення аналізу баз даних програмно-інформаційного комплексу «Контроль за доставкою товарів» Єдиної автоматизованої інформаційної системи ДФС з метою забезпечення контролю за переміщенням товарів
Управління організації митного контролю  
Протягом півріччя
    На постійній основі здійснювався моніторинг транзитних переміщень товарів. 
    Протягом півріччя 2018 року було здійснено пропуск та оформлено товарів у режимі «транзит» за 30086 ДКПТ, з яких: 
- автомобільним транспортом – 28746; 
- залізничним транспортом – 1056; 
- іншими видами транспорту - 284. 
    За вказаний період було зафіксовано 1 випадок недоставляння  товарів  до митниць призначення та 1 випадок часткової втрати товарів, що переміщувались за транзитними ДКПТ.
2.7
Здійснення обліку осіб, які здійснюють операції з товарами
Управління організації митного контролю  
Протягом півріччя
    У другому півріччі 2018 року взято на облік 213 осіб, які здійснювали операції з товарами. 
    У 55 випадках внесено зміни до облікових даних осіб, які здійснювали операції з товарами. 
    Знято з обліку шляхом анулювання облікового номера 12 осіб, які здійснювали операції з товарами.
2.8
Здійснення моніторингу середнього часу митного оформлення митних декларацій (МД) у митних режимах імпорт, експорт і транзит товарів відносно яких Автоматизованою системою аналізу управління ризиками (АСАУР) не згенеровано перелік митних формальностей
Управління організації митного контролю  
Щомісячно
    Щомісячно проводився моніторинг середнього часу митного оформлення митних декларацій у митних режимах імпорт, експорт і транзит товарів, відносно яких АСАУР не генерував перелік митних формальностей.
    Результати зазначеного моніторингу щомісяця надавалися на розгляд керівництву митниці.
    Слід відмітити, що серед причин, що впливали на даний показник є затримки у митному оформленні, що обумовлені 255 статтею Митного кодексу України.  Найбільш поширені та часовитратні - призупинення митного оформлення по інтелектуальній власності. Також серед причин, що збільшують середній час оформлення митних декларацій, слід відзначити наступні: підтверджене письмове бажання декларанта подати додаткові документи, відсутність зв’язку з ЄАІС ДФС, закінчення робочого дня згідно встановленого графіку роботи митного органу.
2.9
Забезпечення проведення митних оглядів товарів і транспортних засобів комерційного призначення з дотриманням вимог ст.338 Митного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року № 467 «Про затвердження вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України»
Митні пости
Протягом півріччя
    Протягом півріччя були проведені митні огляди товарів і транспортних засобів комерційного призначення з дотриманням вимог ст.338 Митного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року № 467 «Про затвердження вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України».
м/п «Виноградів – вантажний»   - проведено 927 митних оглядів, з них 85 – при експорті, 842 – при імпорті зі складанням відповідних актів митного огляду.
м/п «Вилок»  - оглянуто товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу із складанням актів огляду у 899 випадках.
м/п «Тиса» -  здійснено 3 493  митних оглядів із складанням актів.
м/п «Косонь» - здійснено 847  митних оглядів із складанням актів.
м/п «Хуст» -  проведено 662 митних огляди, з них 323 – при експорті, 339 – при імпорті зі складанням відповідних актів митного огляду. 
м/п «Ужгород» -  здійснено 14 153  митні огляди із складанням актів.
м/п «Залізничний» -  здійснено 14 митних оглядів із складанням актів.
м/п «Павлово» -  здійснено 215  митних оглядів із складанням актів.
м/п «Ужгород-центральний -  
Тип ВМД
Загальна кількість оформлених ВМД
Загальна кількість митних оглядів
% від загальної кількості ВМД

1
2
3
5

Разом по ЕК
22990
1672
7,27

Разом по ІМ
41683
1149
2,76

    Випадків безпідставного проведення митного огляду протягом не виявлено.
2.10
Забезпечення застосування митних режимів, здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, поміщених у відповідні митні режими
Митні пости
Протягом півріччя
    Протягом півріччя митні формальності у відношенні відповідних митних режимів, здійснювалися згідно передбачених нормативних документів.
м/п «Тиса» - проведено 2 огляди територій і приміщень де перебували, або могли перебувати  товари під митним контролем.
м/п «»Ужгород-центральний»-  складено 2 протоколи про порушення митних правил за ознаками ст. 481 МКУ.
    Проведено 6 оглядів територій і приміщень де перебували, або могли перебувати  товари під митним контролем.
м/п «Хуст» - забезпечено контроль за термінами тимчасового ввезення. При продовженні термінів тимчасового ввезення товарів сплачено 1,5 млн. грн. 
Порушень при застосуванні режиму переробки не виявлялося.
м/п «Виноградів-вантажний» - проводилася робота з суб’єктами ЗЕД, які в здійснювали операції з переробки, у напрямку посилення контролю за виконанням указаних операцій та сплати податків та зборів у повному обсязі. Так, у результаті декларування у режимі ІМ 40 з метою випуску у вільний обіг товарів, раніше ввезених у режимі переробки сплачено понад 3,8 млн. грн. Аналізувалося дотримання технологічних схем переробки, декларування та оподаткування залишків виробництва, які могли бути використані у господарській діяльності, декларування брухту та відходів у відповідності до вимог п. 9 статті 38 МКУ. При випуску у вільний обіг раніше тимчасово ввезених товарів сплачено 1,2 млн. грн. Робоча зміна щонеділі здійснювала поглиблений аналіз по даних напрямках, про що письмово інформувала керівника згідно доручення по митному посту.
2.11
Здійснення митного контролю та митного оформлення товарів (у т.ч. транспортних засобів особистого користування), що переміщуються через митний кордон України громадянами
Митні пости
Протягом півріччя
    Митний контроль та митне оформлення товарів (у т.ч. транспортних засобів особистого користування), що переміщувався через митний кордон України громадянами, здійснювався у відповідності до законодавства України.
м/п «Косонь» - здійснено митне оформлення товарів в 1 випадку на загальну суму 160 грн.
м/п «Лужанка» - здійснено митне оформлення товарів у 130 випадках на загальну суму 1842,38 тис. грн.
м/п «Тиса» - здійснено митне оформлення товарів у 82 випадках на загальну суму 2 940 398, 9 грн.
м/п «Ужгород-центральний» - проведено оформлення 2290 транспортних засобів громадян. Сума податків, сплачених у ході митного оформлення склала 157,78 млн. грн.
м/п «Хуст» -  оформлено 253 транспортних засобів особистого користування що переміщувалися через митний кордон України громадянами.
м/п «Виноградів-вантажний» - здійснено митне оформлення транспортних засобів громадян у 223 випадках.
2.12
Забезпечення митного контролю та оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, фактичний контроль цих товарів у місцях митного контролю 
Митні пости
Протягом півріччя
    Митні формальності здійснювалися згідно відповідних нормативних документів. Складалася відповідна щомісячна звітність, періодично перевірялася цілісність митних забезпечень.
м/п «Виноградів-вантажний» - знаходилося на постійному контролі. Щомісяця на виконання спільного наказу Держмитслужби України від 18.08.08 № 906 на акт прийому-передачі, накладався штамп «Під митним контролем». Перевірялося митне забезпечення типу 3, що накладено на засувну арматуру ГВС «Теково».  Пошкоджень не було. Про вказане підготовлено щомісячні звіти на адресу Енергетичної митниці.
2.13
Забезпечення виконання положень Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів»
Митні пости
Протягом півріччя
    З метою організації належного контролю за експортом лісоматеріалів, у відповідності до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», протягом півріччя працівниками митних постів проводилися заходи, направлені на запобігання порушенню законодавства України з питань державної митної справи під час здійснення експорту товарів за товарними позиціями 4401, 4403 згідно УКТ ЗЕД.
м/п «Хуст» - особовим складом посилено контролювалися зовнішньоекономічні операції, пов’язані з реалізацією та експортом лісоматеріалів, зокрема, особлива увага приділялася наявності сертифікатів про походження лісопродукції, недопущенню випуску необробленої деревини. Складено 1 протокол про порушення митних правил за статтею 472 МКУ.
2.14
Забезпечення контролю за виконанням митних формальностей під час митного оформлення товарів, згенерованих Автоматизованою системою аналізу управління ризиками (АСАУР)
Митні пости 
Протягом півріччя
    Реалізація заходів з управління ризиками шляхом виконання митних формальностей, визначених за результатами застосування системи управління ризиками знаходилася  на постійному контролі керівництва митних постів. 
м/п «Залізничний»  - протягом звітного періоду по 34 МД було спрацювання АСАУР, які були відпрацьовані у повному обсязі.
2.15
Здійснення контролю за дотриманням громадянами встановлених законодавством строків транзиту при ввезенні ними на митну територію України транспортних засобів особистого користування
Митні пости 
Протягом півріччя
    Протягом півріччя здійснювався контроль за дотриманням громадянами встановлених законодавством строків транзиту при ввезенні ними на митну територію України транспортних засобів особистого користування. 
м/п «Тиса» -       Протягом звітного періоду у зазначеному режимі  було ввезено  63 228 транспортних засобів, з них у 2 534 випадках - транспортні засоби та їх власники, які вчасно не вивезли дані транспортні засоби за межі митної території України та інформацію про яких  внесено до модуля «Орієнтування» АСМО «Інспектор».
     З цих 2 534 транспортних засобів 1 253 були вивезені за цей період за межі митної території України та зняті з контролю у модулі «Орієнтування» АСМО «Інспектор.
Розділ 3. Організація роботи щодо боротьби з митними правопорушеннями
3.1
Забезпечення проведення системного аналізу номенклатури товарів, характеристик транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, характеру зовнішньоекономічних операцій та характеристики суб’єктів, що беруть участь у зовнішньоекономічних операціях, з метою визначення критеріїв ризику для відбору об’єктів контролю та практичної реалізації окремих форм митного контролю або їх сукупності, в т.ч. щодо митних декларацій типу ЕЕ, ЕА з використанням модуля «Попередні ВМД» Автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор»
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії 
Протягом півріччя
    На постійній основі здійснювався моніторинг баз даних декларацій типу ЕЕ, ЕА; експортних декларацій, переміщення товарів по яким здійснювалося через пункти пропуску митниці, а також митних декларацій, оформлення яких здійснювалося в зоні діяльності митниці. Аналіз здійснювався шляхом опрацювання відповідних програмно-інформаційних комплексів ЄАІС та Автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор».
     За звітний період за результатами здійснення моніторингу баз даних попередніх декларацій та попередніх повідомлень, а також експортних декларацій, вивезення товарів по яким здійснювалося через пункти пропуску митниці, та транзитних переміщень, було поставлено на контроль 48 «ризикових» зовнішньоекономічних операцій (38 – імпортні, 7 – експортні, 3 - транзитні).   В результаті проведених заходів було запроваджено 7 справ про порушення митних правил на суму 22 346 595 грн.
3.2
Здійснення моніторингу електронних копій митних декларацій та оперативне орієнтування структурних підрозділів митниці та інших митниць про можливе переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України з порушенням митного законодавства
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
    Протягом другого півріччя 2018 року на основі моніторингу та аналізу баз даних було підготовлено 23 службові записки щодо постановки на контроль 209 об’єктів, з них: 133 громадян, 62 транспортних засобів та 14 суб’єктів ЗЕД шляхом внесення відповідних даних в програмно-інформаційний комплекс  «Орієнтування» Автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» для використання підрозділами митного оформлення в роботі з метою виявлення та припинення митних правопорушень.
3.3
Здійснення перевірок видачі довідок щодо непрацездатності громадян та про проведення ремонтних робіт транспортних засобів з іноземною реєстрацією які в подальшому, згідно статті 460 Митного кодексу України стали підставою для звільнення від адміністративної відповідальності громадян, які вивозили транспортні засоби з порушенням відповідних термінів
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
    За період з 01.07.2018 по 31.12.2018 складено 27 протоколів про порушення митних правил на суму 70778 грн.  
    Здійснена перевірка по фактам видачі медичними установами Закарпатською та інших областей довідок щодо непрацездатності громадян, довідок про проведення ремонтних робіт транспортних засобів, які надавалися фізичними - особами підприємцями та СТО, які в подальшому згідно статті 460 Митного кодексу України стали підставою для звільнення від адміністративної відповідальності громадян, які вивозили транспортні засоби з порушенням відповідних термінів, які надавали їх посадовим особам в пунктах пропуску під час виїзду за межі митної території України.
    За результатами направлено 9 повідомлень про протиправне діяння, що містить ознаки злочину кримінального правопорушення передбачених ст.358 ККУ.
3.4
Здійснення заходів в напрямку протидії незаконному переміщенню лісової продукції
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
     З метою недопущення вивезення у зоні діяльності Закарпатської митниці ДФС за межі митної території України лісоматеріалів заборонених Законом України від 08.08.2005 №2860-ІУ “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів” приймаючи до уваги виявлені ризики порушення митного законодавства шляхом вивезення лісоматеріалів необроблених (товарна позиція 4403 УКТЗЕД) під виглядом деревини паливної (товарна позиція 4401 УКРЗЕД), невірної класифікації товару тощо  Закарпатською митницею ДФС на постійній основі вживалися заходи.
    Посилено контроль в напрямку класифікації при здійсненні експорту деревини та виробів з неї товарних позицій 4401-4421 згідно з УКТЗЕД шляхом:
	безумовного виконання процедур визначених системою АСАУР у ПІК «Інспектор» в напрямку здійснення заходів контролю за класифікацією зазначених товарів згідно вимог УКТЗЕД;
	перевірка фізичного стану деревини, яка фактично подається до митного оформлення;

використання п.3 ст.69 Митного кодексу Країни щодо надання техніко-технологічної документації на товар (в т.ч. шляхом залучення відповідних фахівців для фахової  /експертної/ оцінки належності деревини до паливної);
	розгляду питання щодо направлення запитів для отримання інформації (імпортних декларацій) з митних органів країн-імпортерів) та здійснення пост-аудит контролю.
          Так, протягом другого півріччя 2018 року складено 19 протоколів про порушення митних правил по фактах незаконного переміщення через митний кордон України лісо- та пиломатеріалів  загальною кількістю 95,454 м. куб. на загальну суму 286 938,24 грн.
3.5
Проведення  у взаємодії з правоохоронними органами заходів, спрямованих на виявлення і припинення контрабанди наркотиків і зброї, шляхом проведення пошукових заходів, а також переоглядів товарів, транспортних засобів комерційного призначення щодо яких завершені митні формальності, в тому числі, процедури митного контролю чи митного оформлення
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
    Упродовж другого півріччя  2018 року в зоні діяльності Закарпатської митниці ДФС підрозділами митниці виявлено 20 фактів незаконного переміщення через кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (з них співробітниками управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії – 14 фактів, що складає  70% від загальної кількості виявлених фактів з подібними предметами правопорушення). За аналогічний період 2017 року було виявлено 39 фактів (з них працівниками УПМП та МВ – 11 факти, що складало 28% від загальної кількості фактів по митниці). 
    У другому півріччі митницею до правоохоронних органів України направлено 20 повідомлень про протиправні діяння, що містять ознаки злочинів передбачених КК України (за аналогічний період 2017 року було направлено 53 повідомлення), з них:
	5 повідомлень - за ст.305 КК України;  

15 повідомлень - за ст.ст. 307, 309 КК України. 
    У другому півріччі 2018 року з незаконного обігу вилучено:
	наркотичних засобів: 1,65 кг, 496 таб., 4 амп.; 
	психотропних речовин: 577 таб.;

прекурсорів: 40 таб. кг.
    Впродовж другого  півріччя  виявлено 4 факти  незаконного переміщення через митний кордон України зброї, боєприпасів, спецзасобів з порушенням митного чинного законодавства (з них співробітниками управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії – 1 факт, що складає 25% від загальної кількості фактів по митниці). 
    Протягом другого півріччя до правоохоронних органів України направлено 4 повідомлення про протиправні діяння, що містять ознаки злочинів, передбачених КК України (за аналогічний період 2017 року виявлено 10 повідомлень), з них:
0 повідомлень – за ст. 201 КК України;
4 повідомлення – за ст. 263 КК України.
    З незаконного обігу вилучено:
холодна зброя: 3 од.;
спортивна і пневматична зброя: 1 од.; 
вибухові речовини: 0  кг;
            набої: 4 од.
3.6
 Здійснення якісного, повного та всебічного збору доказів при провадженні у справах про порушення митних правил, своєчасне направлення справ для розгляду до суду. Винесення об’єктивних та обгрунтованих рішень за результатами розгляду справ про порушення митних правил
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
    Протягом другого півріччя Закарпатською митницею ДФС розглянуто у повному обсязі 5447 справ про порушення митних правил. За результатами розгляду до адміністративної відповідальності притягнуто 5400 осіб. Накладено стягнення у вигляді штрафу на суму  57 404 623 грн.   Припинено провадження по 47 справах про порушення митних правил. 
    Вживались заходи, спрямовані на здійснення якісного, повного та всебічного збору доказів при провадженні у справах про порушення митних правил, своєчасне направлення справ для розгляду до суду. Зокрема, протягом півріччя до суду направлено 473 справи про порушення митних правил на суму 90 843 184 грн.
3.7
Направлення письмових запитів, на підставі результатів аналізу поданих для митного контролю та митного оформлення товаросупровідних та інших документів, відповідно до вимого наказу ДФС  від 96.07.2015 року № 639, до компетентних органів іноземних держав з метою виявлення фактів переміщення товарів через митний кордон України з порушенням митного законодавства, в тому числі, з використанням товарів прикриття, а також документів, що містять неправдиві дані щодо вартості,  експортера та імпортера товарів
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
    Протягом звітного періоду з метою виявлення можливих фактів митних правопорушень та встановлення автентичності документів, що надавались Закарпатській митниці ДФС для митного оформлення товарів направлено 89 запитів на адресу митних органів іноземних держав. На підставі матеріалів відповіді митних органів суміжних країн, надісланих на безпосередні запити митниці, складено 9 протоколів про порушення митних правил на загальну суму 2 684 825 грн.           
    На підставі матеріалів відповіді іноземних митних органів, надісланих через Департамент організації протидії митним правопорушенням та міжнародної  взаємодії  складено  25  протоколів  про порушення  митних  правил на загальну суму 15 468 887 грн.
3.8
Здійснення перевірок автентичності документів, які подаються під час пропуску на митну територію України легкових автомобілів з іноземною реєстрацією, шляхом направлення  звернень до компетентних органів іноземних держав щодо реєстрації цих транспортних засобів
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
    Здійснено перевірки автентичності документів, які подавалися під час пропуску на митну територію України легкових автомобілів з іноземною реєстрацією, шляхом направлення  звернень до компетентних органів іноземних держав щодо реєстрації цих транспортних засобів.
    В результаті реалізації матеріалів відповідей, отриманих від іноземних компетентних нотаріусів, запроваджено 15 справ про порушення  митних  правил на загальну суму 887 429 грн. за ознаками ч.1 ст. 483 Митного кодексу України з вилученням транспортних засобів з іноземною реєстрацією.
3.9
Забезпечення проведення у взаємодії з правоохоронними органами оперативних заходів, спрямованих на виявлення, попередження та припинення контрабанди й порушень митних правил, а також переоглядів товарів, транспортних засобів комерційного призначення щодо яких завершено митні формальності
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
    Протягом звітного періоду у взаємодії з правоохоронними органами проведено 28 заходів, спрямованих на виявлення, попередження та припинення контрабанди й порушень митних правил, за результатами яких складено 23 протоколи про порушення митних правил. В листопаді 2018 року проведено 2 переогляди, за результатами яких складено 1 протокол про ПМП (оцінка додаткова).
3.10
Забезпечення  роботи пошукових груп у пунктах пропуску  щодо виявлення транспортних засобів престижних марок, які переміщуються на територію України на підставі підроблених документів або документів, які містять неправдиві дані
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
    Протягом другого півріччя  2018 року робота пошукових груп в пунктах пропуску була націлена на виявлення транспортних засобів в тому числі престижних іномарок, які переміщувались через митний кордон України за підробленими документами. За результатами вжитих заходів   виявлено та задокументовано 12 фактів переміщення транспортних засобів з порушенням митного законодавства в тому числі 10 фактів по підробленим дорученням, по всім фактам складені протоколи про порушення митних правил, транспортні засоби  відповідно до  ст. 511  МК  України на загальну суму 6 млн. 685 тис.739 грн. тимчасово вилучені.
3.11
Проведення аналітично-пошукової роботи,  спрямованої на виявлення суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють  переміщення через митний кордон України товарів з порушенням митного законодавства, в тому числі, з використанням товарів прикриття
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя 

    В ході здійснення аналізу імпортних операцій суб’єктами ЗЕД акредитованими у зоні діяльності митниці  було встановлено три найбільш ризиковані категорії товарів, що могли бути використанні як прикриття для  незаконного ввезення інших товарів, а саме: сировинні  та будівельні матеріали; побутова техніка іноземного виробництва, що надходить на адреси українських підприємств не безпосередньо від виробника, а від іноземних фірм  посередників з адрес транспортно - експедиційних компаній або ліцензійних складів; вантажів, які за своїм характером у разі проведення митного огляду потребують залучення значних людських ресурсів, техніки, часу, відповідних умов. До остатньої категорії  необхідно віднести консолідовані, збірні вантажі з меблями, сантехнічними виробами, іншими товарами для побуту, а також свіжі овочі та фрукти.
    Ризики використання даних товарів, як прикриття до незаконного ввезення інших товарів полягає в наступному.
	Ряд підприємств, акредитованих в митниці  здійснюють імпорт із-за кордону  будівельних матеріалів, зокрема цегли та вапна з низькою фактурною вартістю, яка підтверджується митними документами країн відправлення вантажу. Виробництво даної продукції в достатній кількості, відповідної якості та цінової категорії налагоджено і в Україні, тому ввезення у значних обсягах таких вантажів з сумнівною економічною доцільністю, може вказувати на використання окремих поставок для переміщення інших товарів. Схема полягає в тому, що після пропуску товару на митну територію України з пункту пропуску на кордоні незаконно ввезений товар по шляху слідування до митниці призначення можливо замінюється на аналогічний українського походження (іноземного походження попередньо ввезеного).  
	Серед вантажів побутової техніки, яка надходить на адреси суб’єктів ЗЕД митниці не безпосередньо від виробника, а від фірм посередників  та з адрес транспортно - експедиційних компаній або  ліцензійних складів,  під час підготовки вантажу для експорту, серед заявлених у товаросупровідних документах великогабаритних товарів (всередині  холодильників, морозильників, пральних машин) можуть приховуватись інші товари (мобільні телефони, комп’ютерна техніка, тощо).

Використання вантажів, які за своїм характером у разі проведення митного огляду потребують залучення значних людських ресурсів, техніки, часу, відповідних умов. Схема полягає у тому, що під час завантаження товарів вони займають весь об’єм вантажних приміщень транспортних засобів та унеможливлює без проведення повного вивантаження вантажу провести  його ідентифікацію. Щодо імпорту свіжих фруктів та овочів у даному випадку недотримання  температурного режиму під час проведення огляду вантажу може привести до псування товару. Не всі пункти пропуску на кордоні та митні пости митниці мають відповідні умови для проведення ретельних оглядів вантажів.
    Відповідно до положень Митного кодексу України митниця повинна здійснювати митний контроль з  виконанням мінімуму  митних формальностей у чітко визначенні часові нормативи, максимально сприяти розвитку зовнішньоекономічній діяльності, а боротьбу з правопорушеннями у сфері порушень законодавства України з митної справи здійснювати на підставі системи оцінки та управління ризиками для визначення товарів, транспортних засобів, суб’єктів ЗЕД, які підлягають митному контролю.
    Таким чином, саме в напрямку виявлення таких схем була спрямована робота аналітично-пошукових підрозділів управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії.
3.12
Проведення навчання з особовим складом підрозділів митного оформлення уповноважених на складання протоколів про порушення митних правил з метою дотримання норм законодавства при запровадженні протоколів про порушення митних правил
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя 

    В період з 27.09.18 по 03.10.18 проведено навчання з особовим складом підрозділів митного оформлення з питань документування виявлених правопорушень та організації боротьби з контрабандою наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і зброї.
3.13
Забезпечення представництва митниці при розгляді в судах справ про порушення митних правил
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
    Протягом звітного періоду представниками Закарпатської митниці ДФС було прийнято участь у 773 засіданнях в суді першої інстанції та 151 засіданнях апеляційного суду.
3.14
Проведення заходів у взаємодії з правоохоронними органами в Закарпатській області, 
спрямованих на виявлення і припинення контрабанди наркотиків та зброї, шляхом залучення кінологічних команд під час здійснення посадовими особами митниці митних формальностей відносно товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, з метою виявлення порушень митного законодавства України
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
    Кількість фактів виявлення кінологічними командами митниці: наркотичних засобів - 5 фактів, зброї, вибухових речовин- 1 факт, тютюнових виробів - 19 фактів. 
    Приклади значних затримань наркотичних засобів, зброї, тютюнових виробів в зоні діяльності митниці протягом півріччя 2018 року:
1.  13.08.2018 на ділянці в’їзд в Україну митного поста «Тиса», автобусна смуга, під час проведення митного контролю рейсового автобусу “Неаполь – Рим - Миколаїв”, в результаті спрацювання службового собаки, була виявлена порошкоподібна речовина жовто-коричневого кольору, яка була запакована в два поліетиленову пакети, які в свою чергу, в пачці з пральним порошком торгової  марки “Dexal”. Пачка з пральним порошком знаходилася в сумці разом з іншими засобами побутової хімії. Означена сумка знаходилася у багажному відсіку, розташованому над переднім правим колесом, біля вхідних дверей автобусу. Проведеним експрес-аналізом було встановлено, що до складу речовини входить психотропна речовина метамфетамін. Проведена негласна слідча (розшукова) дія «контрольована поставка»;   
2.  18.09.2018 року на митному посту «Солотвино», ділянка «В’їзд в Україну», в смузі руху «зелений коридор», під час проведення митного контролю легкового автомобіля марки «BMW 730D», з реєстраційним номером Чехії, під керуванням громадянина Угорщини, транспортний засіб прямував з Румунії в Україну, в результаті спрацювання службового собаки, була виявлена речовина рослинного походження, у вигляді частин рослини із специфічним характерним запахом, зелено-коричневого кольору – особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс. Обставини виявлення - під час усного опитування громадянином було повідомлено, про відсутність у нього будь-яких заборонених, або обмежених до переміщення через митний кордон України предметів та товарів. Однак, під час відпрацювання транспортного засобу кінологічною командою, в салоні автомашини, в скриньці для речей, що знаходиться в підлокітнику сидіння водія, серед інших речей було виявлено флакон круглої форми, для ліків (з прозорого пластику висота 40мм, діаметр 30мм), з маркуванням SACHARIN, в якому знаходилась наркотичний засіб. На адресу УСБУ в Закарпатській області митницею було направлено повідомлення про злочин. В теперішній час правоохоронцями здійснюються оперативно-розшукові заходи, в межах кримінального провадження.
3.15
Проведення пошукових заходів спрямованих на виявлення, розкриття, припинення, профілактику митних правопорушень та протидію контрабанді (у тому числі й контрабанді наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів та фальсифікованих лікарських засобів)
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
    За результатами вжитих заходів   протягом другого півріччя  2018 року на ділянках митного контролю Закарпатської митниці ДФС виявлено та задокументовано 153 правопорушення, де  загальна вартість безпосередніх предметів правопорушення  склала  60 млн. 391 тис. 729 грн.  Середня вартість предметів правопорушення склала  394 тис.717 грн.




3.16
Здійснення  аналітично - пошукових заходів у пунктах пропуску, спрямованих на протидію незаконному переміщенню через митний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин та зброї, підакцизних товарів
Митні пости
Протягом півріччя
    Здійснювався постійний аналіз переміщення транспортних засобів, які могли перевозити товари, заборонені до ввозу/вивозу з території 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; проводилися поглиблені огляди транспортних засобів, що перетинали митний кордон України через відповідний пункт пропуску вперше чи слідували з країн «групи ризику»; проводилося більш детальне вивчення документів, необхідних для здійснення митного оформлення, зверталася увага на психологічні аспекти та поведінку громадян, що перетинали  митний кордон України.
3.17
Здійснення перевірочних заходів щодо експортованих товарів в частині співставлення відповідності заявлених кодів товарів, що експортуються, кодам товарів, за якими здійснено оформлення в країнах імпорту
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії,
 митні пости
Протягом півріччя
    Протягом півріччя були здійснені перевірочні заходи щодо експортованих товарів в частині співставлення відповідності заявлених кодів товарів, що експортувалися, кодам товарів, за якими здійснювалося оформлення в країнах імпорту.
    Проводився моніторинг митних оформлень вантажів, які переміщувалися через митний кордон України, в тому числі, у митному режимі «Експорт» з метою виявлення «ризикових» поставок. Забезпечувалося здійснення повної та всебічної перевірки наявності всіх відповідних документів,  що були підставою для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та проведення зважування вантажів з метою виявлення вагових розбіжностей.
3.18
Проведення цілеспрямованої пошукової роботи, спрямованої на виявлення фактів незаконного переміщення через митний кордон України товарів, в тому числі  зброї, культурних цінностей, готівкових коштів, наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, в тому числі у міжнародних поштових відправленнях
Митні пости

Протягом півріччя
    Протягом півріччя митними постами забезпечено проведення в межах зони діяльності заходів із запобігання, виявлення та припинення незаконного переміщення через митний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин та зброї, підакцизних товарів.
м/п «Лужанка» -  за результатами пошукової роботи складено 305  протоколів про порушення митних правил (ПМП):
Ст. 471 МКУ – 5 ПМП – предмети порушення – одяг,  побутова техніка, мотоцикл марки YAMAHA, товар іноземного виробництва для кінного спорту в асортименті, різних найменувань в загальній кількості 403 одиниці, два оптичні приціли «Swarovski», кейс на зброю та приціл, ручної роботи «Johann Fanzoj», бінокль;
Ст. 483 МКУ – 4 ПМП – предмети порушення – тютюнові вироби;
Ст. 470 МКУ – 241 ПМП;
Ст. 481 МКУ – 55 ПМП.
м/п «Мукачево» - за результатами пошукової роботи складено протокол про порушення митних правил:
	за ст.470 – 2 ПМП;

за ст.480 – 1 ПМП;
за ст.469 – 1 ПМП.
м/п «Хуст» - зафіксовано 4 випадки порушення митних правил: за ст. 472, 469, 485, 470 МКУ.
    Незаконного переміщення через митний кордон України зброї, культурних цінностей, готівкових коштів, наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, в тому числі у міжнародних поштових відправленнях не зафіксовано.
м/п «Залізничний» - постійно здійснювалися спільні з представниками Чопського прикордонного загону пошукові заходи шляхом проведення поглиблених оглядів транспортних засобів (вагонів), товарів, інших предметів, міжнародних поштових відправлень з обов'язковим застосування технічних засобів митного контролю (ТЗМК). За результатами проведених пошукових заходів працівниками підрозділами митного оформлення виявлено:
- на ділянці митного контролю «Блок - пост 3 км «Дружба» (вантажний напрямок) виявлено тютюнові вироби у кількості 426 пачок на загальну суму 12733,44 грн., за фактом чого  складено Акт виявлення знахідок/товарів, власник яких невідомий;
- посадовими особами ВМО № 1 (пасажирський напрямок) складено 1 Протокол особистого огляду щодо громадянина Естонії, предмет правопорушення - кристалічна речовина жовтого кольору вагою брутто 545.54 грам, у результаті проведеного експрес-аналізу встановлено, що в речовині  міститься  фентаніл  що  згідно   ПКМУ  
№ 770 внесено в  Таблиця II Список N 1 Наркотичні засоби, обіг яких обмежено.
м/п «Неветленфолу» - за результатами пошукової роботи складено 100 протоколів про порушення митних правил, а саме:
- за ст.471 – 3 ПМП;
- за ст.472 – 1 ПМП;
- за ст.470 – 75 ПМП;
- за ст.481 – 11 ПМП;
- за ст.483 – 10 ПМП.
м/п «Вилок» - за результатами пошукової роботи складено протоколів про порушення митних правил:
- за ст.471 – 2 ПМП;
- за ст.472 – 2 ПМП;
- за ст.470 – 251 ПМП;
- за ст.481 – 57 ПМП.
м/п «Малий Березний» - за результатами пошукової роботи посадовими особами митного посту складено протоколів про порушення митних правил:
Стаття МКУ
Кількість протоколів про ПМП
Сума (грн.)

470
305
0

471  
4
25 887,14

472
0
0

481
27
0

483
3
12 187,98 (оцінка в одній справі про ПМП – додатково)

Разом 
	339
38 075,12


3.19
Здійснення моніторингу 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 порушень законодавства з питань державної митної справи
Відділ з управління ризиками
Протягом півріччя
    Під час здійснення моніторингу виявлено ряд недоліків, допущених посадовими особами митних постів, за результатами чого підготовлено та направлено до підрозділів службові записки із зауваженнями та пропозиціями у кількості 16 вихідних документів.
    Проведено навчально-лекційні виїздні навчання з особовим складом митних постів з метою опрацювання найбільш типових помилок, які допускалися при виконанні митних формальностей, сформованих Автоматизованою системою аналізу управління ризиками (АСАУР).
    Зокрема, посадовим особам неодноразово наголошувалось на обов’язковості виконання вимог митного законодавства щодо правил здійснення фотографування. На виконання вимог Наказу ДФС від 03.11.2014 № 237 «Про затвердження Методичних  рекомендацій щодо застосування фото-, відеоапаратури під час проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів» здійснювався щоквартальний вибірковий (не менше 5 %. від кількості митних декларацій/переміщень через кордон, по яких, за результатами застосування системи управління ризиками, було визначено проведення огляду/переогляду із застосуванням фото-, відеоапаратури) контроль дотримання посадовими особами митниці Методичних рекомендацій.
3.20
Проведення аналізу та оцінки митних ризиків, в тому числі шляхом таргетингу
Відділ з управління ризиками 
Протягом півріччя
   Систематично здійснювалась перевірка суб’єктів господарювання, що здійснювали зовнішньоекономічні операції в зоні діяльності Закарпатської митниці ДФС. Протягом півріччя 2018 року підготовлено 6 доповідних записок керівництву митниці, що містять інформацію стосовно груп товарів та суб’єктів ЗЕД, діяльність яких містить ознаки ризиковості, за результатами розгляду яких були прийняті рішення про постановку на контроль таких підприємств та застосування додаткових форм контролю, з метою недопущення вчинення порушень митного законодавства.
3.21
Здійснення моніторингу результативності та правильності закриття митних формальностей згенерованих Автоматизованою системою аналізу управління ризиками (АСАУР)  з метою досягнення цільових показників ефективності роботи митниці

Відділ з управління ризиками
Протягом півріччя
    З метою досягнення цільових показників ефективності роботи митниці було проведено навчально-виїздні лекційні заняття та здійснювалося інформування керівників митних постів про стан досягнення значень коефіцієнту показників ефективності системи управління ризиків (далі - КПЕ СУР). Щомісячно направлялися звіти до ДФС України, що містили інформацію про досягнення цільових значень КПЕ СУР, стосовно частка митних декларацій, по яких за результатами виконання митних формальностей було фактично виявлено розбіжності, частка митних декларацій, по яких митний огляд проводився за ініціативи посадової особи митниці ДФС без генерування АСАУР митних формальностей, щодо необхідності проведення митного огляду.
    Вищезазначені заходи дозволили виконати цільове значення КПЕ СУР, стосовно частки митних декларацій, по яких за результатами виконання митних формальностей було фактично виявлено розбіжності, зі значенням - 6.9%.
Розділ 4. Координація роботи з питань основної діяльності, здійснення контролю за виконанням документів
4.1
Підготовка планів роботи митниці на перше  півріччя 2019 року та 2019 рік, направлення їх до ДФС для затвердження у встановленому порядку
Підрозділ 
організації роботи

Грудень 
     Підготовлено плани роботи митниці  на 2019 рік та перше півріччя 2019 року та направлено до  Державної фіскальної служби України для затвердження у встановленому порядку (вих. від 30.11.2018 № 1780/18/07-70-01).
4.2
 Підготовка звітів про виконання плану роботи митниці на  перше  півріччя 2018 року та направлення його до ДФС
 
Підрозділ 
організації роботи


Липень 
    Підготовлено та направлено звіт  про виконання Плану  роботи  Закарпатської митниці ДФС на перше  півріччя  2018  року   (вих.  від  31.07.2018                № 1023/18/07-70-03.1).
4.3
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) Колегії ДФС та ГУ ДФС у Закарпатській області, протоколами апаратних нарад ДФС і митниці, нарад під головуванням керівництва ДФС і митниці
Підрозділ 
організації роботи

Протягом півріччя
    Протягом півріччя здійснено системний автоматизований контроль 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) Колегії ДФС та ГУ ДФС у Закарпатській області, протоколами апаратних нарад ДФС і митниці, нарад під головуванням керівництва ДФС і митниці.
4.4
Організаційне забезпечення проведення апаратних нарад митниці, підготовка відповідних матеріалів.
Складання протоколів, доведення до виконавців та здійснення контролю за їх виконанням 
Підрозділ 
організації роботи

Протягом півріччя
    Протягом півріччя проведено 6 нарад митниці та підготовлено відповідні матеріали.
   Забезпечено складання протоколів, доведення до виконавців та здійснення контролю за їх виконанням.
Розділ 5. Забезпечення взаємозв’язків з органами державної влади та місцевого самоврядування.
Організація міжвідомчої взаємодії із суб’єктами інформаційних відносин
5.1
Взаємодія з іншими територіальними органами центральних органів виконавчої влади у напрямі забезпечення здійснення контролю за зовнішньоекономічними операціями
Управління організації митного контролю, 
 митні пости
Протягом півріччя
     Здійснювалася взаємодія з органами охорони державного кордону та іншими правоохоронними органами в області з питань організації роботи в пунктах пропуску, вирішення нестандартних та позаштатних ситуацій, що виникали на митних постах, а також налагодження ефективного та оперативного обміну інформацією, що стосувалася національних інтересів та безпеки держави.
5.2
Забезпечення взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування з питань землевідведення, перереєстрації нерухомого майна, реалізації проектів по програмі прикордонного співробітництва
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
    Протягом півріччя 2018 року забезпечувалася взаємодія з органами державної влади та місцевого самоврядування з питань землевідведення, перереєстрації нерухомого майна, реалізації проектів по програмі прикордонного співробітництва.
5.3
Забезпечення взаємодії з органами охорони державного кордону з питань організації роботи в пунктах пропуску, вирішення нестандартних ситуацій у разі їх виникнення
Митні пости
Протягом півріччя
    Перед початком кожної зміни проводилися спільні наради з органами охорони державного кордону  з питань організації роботи в пунктах пропуску, вирішення нестандартних та позаштатних ситуацій, що могли виникнути на митних постах, а також налагодження ефективного та оперативного обміну інформацією.
Розділ 6. Організація правової роботи
6.1
Забезпечення належного представництва у судах під час проваджень по справах, стороною в яких є митниця
Юридичний відділ
Протягом півріччя
    Забезпечено належне представництво у судах під час проваджень по справах, прийнято участь у 136 справах, стороною в яких є митниця.
6.2
Ведення договірної та претензійно-позовної роботи
Юридичний відділ
Протягом півріччя
    Опрацьовано та завізовано 312 проектів договорів, підготовлено 2 претензії.
6.3
Здійснення контролю за примусовим стягненням до державного бюджету платежів на виконання рішення суду в кримінальних справах за цивільними позовами митниці
Юридичний відділ
Протягом півріччя
    Впродовж другого півріччя направлено запити до відповідних установ органів прокуратури, органів державної виконавчої служби, органів   Національної поліції України щодо стану провадження в справах, стягувачем або цивільним позивачем в яких є митниця.
6.4
Здійснення представництва інтересів митниці у ході досудового розслідування кримінальних правопорушень 
Юридичний відділ
Протягом півріччя
    Забезпечено участь у 1 судовому засіданні з розгляду клопотання слідчого про надання доступу до документів та речей.
6.5
Здійснення моніторингу судової практики за І півріччя 2018 року
Юридичний відділ
Липень
    Здійснено моніторинг судової практики за перше півріччя 2018 року та підготовлено аналітичну довідку щодо результатів позовної роботи Закарпатської митниці ДФС за 6 місяців, в якій зазначено, що з початку року у провадженні перебувало 182 справи всіх категорій на загальну суму 41,1 млн. грн., з митних правовідносин у провадженні перебувало 111 судових справ на загальну суму 18 389 тис. грн. З трудових правовідносин перебувало в провадженні 26 справ. З господарських правовідносин у провадженні перебувало 45 справ (22,7 млн. грн.). 
   Також, було здійснено узагальнення  судової практики  щодо  виконання  постанов  у  справах про   порушення  митних   справ   від   11.07.2018   № 07-70-10/14-483 ЕП;  
від 26.07.2018 № 07-70-10/14-512  щодо підстав виконання рішення суду про зняття арешту.
6.6
Забезпечення реалізації заходів по внесенню змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у разі зміни облікових даних про митницю чи відокремлені структурні підрозділи
Юридичний відділ
Протягом півріччя
    Було здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлені підрозділи Закарпатської митниці ДФС, зокрема внесено зміни про керівника митного поста «Неветленфолу», також було здійснено державну реєстрацію відокремлених підрозділів юридичної особи, зокрема митного поста «Дяково», «Батєво», «Малий Березний», «Хуст».
Розділ 7. Організація роботи із суб’єктами ЗЕД, громадянами та засобами масової інформації
7.1
Організація роз’яснювальної роботи у засобах масової інформації щодо практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції митниці
Управління організації митного контролю,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
    Проводилася роз’яснювальна робота у засобах масової інформації щодо практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції митниці.
7.2
Проведення робочих зустрічей з суб’єктами ЗЕД з метою  вирішення проблемних питань, пов’язаних із здійсненням процедур митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів
Управління організації митного контролю,    
митні пости
Протягом півріччя
    Забезпечено систематичне проведення робочих зустрічей з суб’єктами ЗЕД з метою вирішення проблемних питань, пов’язаних із здійсненням процедур митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів.
7.3
Забезпечення аналізу інформації, наведеної у зверненнях фізичних та юридичних осіб, які надходять до єдиного антикорупційного сервісу «Пульс», та вирішення їх питань по суті
Управління організації митного контролю,
 митні пости, структурні підрозділи
Протягом півріччя
   За період з 01.07.2018 по 31.12.2018 до Закарпатської митниці ДФС з сервісу «Пульс» для опрацювання та підготовки відповіді заявнику надійшло 124 звернення.
За тематикою звернення поділяються на такі:
	щодо затримки митного оформлення – 67 звернень;
	щодо корупційних дій – 0 звернень;
	щодо черг на митних постах та пунктах пропуску – 49 звернень;
	щодо контрабанди – 2 звернення;
	щодо порушень митних правил – 2 звернення;
	щодо роботи органів ДФС – 4 звернення;
	інше – 0 звернення.

7.4
Забезпечення своєчасного та якісного надання адміністративних послуг в частині, що стосується митниці, зокрема розгляд заяв суб’єктів ЗЕД щодо:
 відкриття складів тимчасового зберігання, митних складів, отримання сертифікатів уповноваженого економічного оператора;
видачі (продовження строку дії) свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами  
Управління організації митного контролю  
Протягом півріччя
    У звітному періоді в Закарпатську миницю ДФС поступила одна заява суб’єкта господарювання ТОВ «Теміртранс-Захід» від 23.11.2018  б/н про надання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання закритого типу. За результатами опрацювання наданих документів та огляду складського приміщення наказом Закарпатської митниці ДФС від 05.12.2018      № 730 ТОВ «Теміртранс-Захід» надано дозвіл на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання закритого типу.
    За друге півріччя 2018 року у рамках надання адмінпослуг митницею було здійснено оформлення 797 свідоцтв про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами, у т.ч. видача свідоцтва – 511, продовження строку дії – 286.
7.5
Забезпечення контролю за своєчасністю та повнотою розгляду звернень громадян і наданням відповідей на запити щодо  отримання публічної інформації у відповідності до вимог Законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації»

Спеціаліст розгляду звернень  та забезпечення доступу до публічної інформації
Протягом півріччя
    Забезпечено  системний контроль за своєчасністю та повнотою розгляду звернень громадян і наданням відповідей на інформаційні запити відповідно до вимог законів України “Про звернення громадян”, “Про доступ до публічної  інформації”. Упродовж другого півріччя 2018 року Закарпатською митницею ДФС розглянуто 69 звернень громадян,  з них:  57 заяв (83 %),  12 скарг (17 %) та 81 запит на публічну інформацію. Розгляд письмових звернень громадян та інформаційних запитів здійснювався на належному рівні, з дотриманням строків, установлених чинним законодавством.
    Фактів порушень посадовими особами Закарпатської митниці ДФС положень нормативно-правових актів з питань організації роботи зі зверненнями громадян, не вирішення порушених у зверненні громадян обґрунтованих питань, які належать до компетенції митниці, не зафіксовано.
7.6
Забезпечення систематичного аналізу та узагальнення роботи зі зверненнями громадян
Спеціаліст розгляду звернень  та забезпечення доступу до публічної інформації
Протягом півріччя
    Проводився систематичний аналіз та узагальнення роботи зі зверненнями громадян. Направлено аналітичну довідку керівництву митниці про стан роботи зі зверненнями громадян. Аналітична довідка містила кількісні показники та тематику звернень громадян, інформацію щодо проведення особистого прийому з керівництвом ДФС, аналіз недоліків та порушень у розгляді звернень громадян та вжиті заходи.
    Щоквартально направлялися до ГУ ДФС України звіти про стан роботи зі зверненнями громадян згідно форм  затверджених  наказом  ДФС  від 21.03.2018  № 150.
7.7
Організаційне забезпечення проведення особистого прийому громадян керівництвом митниці у відповідності до чинного законодавства
Спеціаліст розгляду звернень  та забезпечення доступу до публічної інформації
Протягом півріччя
    Організаційно забезпечено проведення особистого прийому громадян керівництвом митниці у відповідності  до  Наказу  ДФСУ  від  02.03.2015 р № 271. Графік особистого прийому громадян розміщено для ознайомлення на інформаційних стендах адміністративного приміщення митниці, митних постів, відділів митного оформлення та на суб-сайті Закарпатської митниці ДФС  офіційного веб-порталу ГУ ДФС у Закарпатській області. Упродовж другого півріччя 2018 року проведено 15 особистих прийомів керівництвом митниці
7.8
Надання інформації до Головного управління ДФС у Закарпатській області щодо розглянутих звернень громадян та задоволення запитів на інформацію для оприлюднення на суб-сайті територіальних органів ДФС у Закарпатській області
Спеціаліст розгляду звернень  та забезпечення доступу до публічної інформації
Протягом півріччя
    У встановленому порядку до ГУ ДФС у Закарпатській області щоквартально надавалися звіти щодо розглянутих звернень громадян та щомісячно надавалися звіти щодо запитів на публічну інформацію для оприлюднення на суб-сайті Закарпатської митниці ДФС. 

Розділ 8. Організація інформаційно-аналітичного забезпечення митниці та автоматизації її діяльності
8.1
Забезпечення адміністрування та супроводження Автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор-2006», ПІК «Кадри», АІС «Управління документами»; забезпечення підтримки в актуальному стані правової бібліотеки «Ліга-Закон»
Відділ інформаційних технологій
Протягом півріччя
   Забезпечено адміністрування 52 SQL- та  Oracle- серверів митниці.
8.2
Обслуговування комп’ютерної техніки та телекомунікаційного обладнання митниці
Відділ інформаційних технологій
Протягом півріччя
   Здійснено налаштування та встановлення комплектів комп’ютерної техніки, обслуговування комп’ютерної техніки та телекомунікаційного обладнання.
8.3
Забезпечення застосування електронного цифрового підпису у митниці 
Відділ інформаційних технологій
Протягом півріччя
   Надано та скасовано 427 засобів електронного цифрового підпису.
8.4
Забезпечення впровадження та технічне супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій, що використовуються в роботі митниці, а також забезпечення впровадження та функціонування електронних сервісів
Відділ інформаційних технологій
Протягом півріччя
   Забезпечено супроводження систем Active Directiry, ДПС-Про, Фінанси, Клієнт банку – Банк, МеДок, Клієнт казначейства.
8.5
Проведення аналізу повноти передачі електронних копій митних декларацій, оформлених структурними підрозділами митниці, до центральної бази даних електронних копій митних декларацій, та актуалізації їх даних.
Організація та контроль виправлення структурними підрозділами митниці виявлених недостовірних даних у електронних копіях митних декларацій
Сектор митної статистики
Протягом півріччя
  Протягом другого півріччя  проаналізовано 7666 митних декларацій, з них:
	анульованих – 60;
аркушів коригування – 2044;

відкликаних – 1512;
припинених – 3055;
карток відмов – 995.
  При аналізі повноти передачі електронних копій митних декларацій, оформлених структурними  підрозділами митниці, до центральної бази даних електронних копій митних декларацій було виявлено 143 розбіжностей, з них:
	анульованих – 8;
аркушах коригування – 92;
відкликаних – 28;
картках відмов – 15.
   Всі розбіжності були усунуті.
8.6
Підготовка статистичних звітів та інформаційних матеріалів з питань митної статистики зовнішньої торгівлі
Сектор митної статистики
Протягом півріччя
 Протягом другого півріччя щомісячно формувалися та направлялися до  Державної фіскальної служби України звіти за формами 1-МС та 2-МС затвердженні наказом ДФСУ від 18.01.2018 № 25. Також щомісячно готувалася інформація про кількість пропущених громадян, транспортних засобів та вантажів через митний кордон України в зоні діяльності Закарпатської митниці ДФС.
8.7
Забезпечення проектування, розробки та супроводження програмно-інформаційного комплексу - Автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор»
Відділ проектування та розробки АІС 
Протягом півріччя
   Протягом другого півріччя здійснено проектування та розробка  окремих складових Автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» ДФС, зокрема проведена робота щодо  автоматизації процедур, автоматизації контролю за повнотою та правильністю виконання митних формальностей, сплати митних платежів, впровадження електронних сервісів для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
8.8
Забезпечення формування та ведення електронних класифікаторів та бази даних нормативної інформації Автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор»
Відділ проектування та розробки АІС 
Протягом півріччя
   Здійснено формування та ведення електронних класифікаторів (типів документів, валют, пільг по вивізному миту, ввізному миту та ПДВ, митних установ, ставки антидемпінгового спеціального та компенсаційного мита, сертифікатів походження (імпорт), заборона ввезення на митну територію України, методичні рекомендації щодо класифікації згідно з вимогами УКТ ЗЕД та інші).
8.9
Забезпечення впровадження і технічного супроводження інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій, у межах компетенції відділу
Відділ проектування та розробки АІС
Протягом півріччя
    Протягом другого півріччя здійснено технічне супроводження та адміністрування баз даних нормативної інформації Автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» ДФС з питань митної справи, у тому числі, з питань адміністрування митних платежів.

8.10
Забезпечення працездатності, супроводження та контроль за ефективністю функціонування технічних систем митного контролю, системи захисту транзитних переміщень та системи відеоконтролю (включаючи підсистему інтелектуального відеоспостереження в зонах митного контролю митниці)
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
    Забезпечено працездатність та відновлення працездатності після виявлення несправностей у найкоротшій термін систем відеоконтролю пунктів пропуску митниці, телефонних ліній зв’язку.  Здійснено щомісячний контроль ефективності використання технічних засобів/систем митного контролю. Надано пропозиції до Департаменту матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури щодо придбання сучасних засобів митного контролю.
Розділ 9. Організація  фінансової діяльності. 
Матеріально - технічний розвиток
9.1
Забезпечення виконання Плану заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності,
управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури, 
структурні підрозділи 
Протягом півріччя
    Відповідно до наказу ДФСУ  від 14.03.2017 № 177 «Про ефективне використання бюджетних коштів (із змінами), виконання затверджених заходів забезпечувалося та знаходилося на постійному контролі. Зокрема: взяття бюджетних зобов’язань за загальним фондом державного бюджету проводилося виключно у межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами, а за спеціальним фондом - у межах відповідних фактичних надходжень. Упродовж звітного періоду митницею не здійснювалося придбання автотранспорту,  мобільних телефонів за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету, договори за кожним видом енергоносіїв укладені у межах затверджених лімітів споживання та кошторисних призначень. Згідно з наказом ДФСУ від 24.01.2018 № 48 «Про затвердження Зведеного розподілу лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного і скрапленого газу та води в натуральних показниках на 2018 рік» та наказом Закарпатської митниці ДФС від 06.02.2018 № 65 «Про затвердження річних лімітів споживання енергоносіїв»,  здійснювався подекадний контроль за обсягами споживання  електричної енергії, природного і скрапленого газу та води в натуральних показниках кожним об’єктом інфраструктури митниці шляхом зняття показників приладів  обліку зазначених паливно-енергетичних ресурсів та води із занесенням цих показників до відповідних журналів обліку, не допускалося перевищення затверджених цими наказами лімітів споживання електроенергії, природнього газу, водопостачання та водовідведення в натуральних показниках, дотримувалася лімітна дисципліна. Для забезпечення   раціонального використання та економії паперу в митниці затверджені норми його видачі по структурним підрозділам. Встановлення та нарахування підвищень до посадових окладів (ставок), надбавок, доплат, допомог, премій, інших заохочувальних виплат працівникам здійснювалося виключно в межах фонду оплати праці, затвердженого в загальному фонді.
9.2
Проведення звірки з органами Державної виконавчої служби щодо розпорядження конфіскованим майном

Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності, 
управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Щоквартально
    Проведена звірка щодо розпорядження конфіскованим майном з органами Державної виконавчої служби станом на 01.10.2018 та 01.01.2019,  а саме з Ужгородським МВ ДВС ГТУЮ у Закарпатській області, Ужгородським РВ ДВС ГТУЮ у Закарпатській області, Виноградівським РВ ДВС ГТУЮ, відділом примусового виконання рішень управління ДВС ГТУЮ у Закарпатській області, Києво-Святошинським РВ ДВС ГТУЮ у Київській області, Київським РВ ДВС м. Харків ГТУЮ у Харківській області.
9.3
Проведення звірки з торгівельними організаціями щодо обсягів переданого для реалізації та залишків нереалізованого майна та своєчасності розрахунків за реалізоване майно
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності, 
управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
    Проведено звірку з торгівельними організаціями щодо обсягів переданого для реалізації і  залишків нереалізованого майна та своєчасності розрахунків за реалізоване майно, за результатами якої станом на 01.01.2019 року складені акти звірки розрахунків між Закарпатською митницею ДФС та ТОВ «Ізумруд», а також між Закарпатською митницею і ТОВ «Нью-екосвіт».
9.4
Підготовка та подання до управління Державної  казначейської служби України та до ДФС фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів  за І півріччя та 9 місяців 2018 року
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Липень
Жовтень 
    Забезпечена підготовка та надання до Головного управління Державної казначейської служби фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за І півріччя (лист Закарпатської митниці ДФС від  10.07.2018 № 503/28/07-70-05) та 9 місяців (лист Закарпатської  митниці  ДФС   від  10.10.2018         № 760/28/07-70-05). До Державної фіскальної служби України забезпечено підготовку та надання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за І півріччя та 9 місяців.
9.5
Проведення інвентаризації бланків суворої звітності. Проведення інвентаризації у касах митниці
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Протягом півріччя
    Протягом другого півріччя проведено інвентаризації згідно наказу  Закарпатської митниці  ДФС  від  05.07.2018 № 18-аг «Про проведення інвентаризації бланків документів суворої звітності», наказу митниці від 17.07.2018 № 20-аг «Про проведення інвентаризації та прийому-передачі каси митниці», наказу митниці від 28.09.2018 № 42-аг «Про проведення річної інвентаризації»  та наказу  митниці  від 28.12.2018 № 53-аг «Про проведення інвентаризації та прийому-передачі каси митниці».
9.6
Проведення інвентаризації наявності основних засобів та товарно-матеріальних цінностей

Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності,
управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Жовтень
Листопад 
    За наказом ДФСУ від 27.09.2018 року № 44-г «Про проведення річної інвентаризації» проведено річну інвентаризацію відповідно до вимог чинного законодавства. Згідно  з  наказом  митниці  від 28.09.2018 № 42-аг «Про проведення річної інвентаризації» проведено інвентаризацію основних засобів та товарно-матеріальних цінностей, складено акти інвентаризації та протоколи засідань робочих комісій. В ході перевірок розбіжностей не виявлено.
9.7
Проведення інвентаризації наявності вилученого та конфіскованого майна, переданого на зберігання та реалізацію в усіх місцях його зберігання

Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності,
 управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Листопад   
Грудень
    Відповідно  до  наказу митниці  від  28.09.2018    № 42-аг «Про проведення річної інвентаризації» та змінами до нього від 07.11.2018 № 46-аг, було проведено інвентаризацію наявності вилученого та конфіскованого майна. За результатами перевірки наявності конфіскованого майна складені протоколи. У грудні 2018 року, згідно з наказом Закарпатської митниці ДФС від 06.12.2018 № 49-аг «Про проведення суцільної інвентаризації конфіскованого за рішенням судів майна», комісіями у складі представників Ужгородського МВ ДВС ГТУЮ у Закарпатській області, Ужгородського РВ ДВС ГТУЮ в Закарпатській області Виноградівського РВ ДВС ГТУЮ в Закарпатській області, відділу примусового виконання рішень управління ДВС ГТУЮ у Закарпатській області та представників Закарпатської митниці ДФС була проведена суцільна перевірка наявності конфіскованого майна, в митниці. В ході перевірки розбіжностей не виявлено.
9.8
Проведення інвентаризації розрахунків із дебіторами та кредиторами

Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності,
 управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Жовтень
    Відповідно до наказу митниці 28.09.2018 № 42-аг «Про проведення річної інвентаризації», проведена інвентаризація розрахунків з дебіторами та кредиторами, за результатом якої складений протокол  засідання робочої комісії від 13.11.2018  № 50. Розбіжностей не виявлено.
9.9
Забезпечення розбудови перспективних та реконструкції, капітального ремонту існуючих пунктів пропуску з Європейським Союзом на території Закарпатської області


Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
    Підписано договори підряду з новими підрядниками та продовжено реконструкцію пунктів пропуску «Ужгород» та «Лужанка», реконструйовано автомобільну естакаду на пункті пропуску «Чоп»(Тиса), облаштовано  майданчики під вагові системи на пункті пропуску «Ужгород». Укладено договори на поточні ремонти, підготовлено та направлено до СТС кінцеві описові звіти по проектам «Ефективний та безпечний кордон між Угорщиною та Україною» та «Модернізація та реконструкція пункту пропуску на словацько-українському кордоні»
9.10
Забезпечення організації та проведення процедур закупівель 
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
    Протягом другого півріччя 2018 року Закарпатською митницею проведено:
	- 10 процедур відкритих торгів ( 6 – завершених закупівель, 2 – скасовані закупівлі, 4 – закупівлі не відбулись);

- 6 процедур допорогових закупівель ( 4 – завершені закупівлі, 2- закупівлі не відбулись)
- 4 завершені переговорні процедури закупівель.   
9.11
Забезпечення складського обліку прийнятого на зберігання, вилученого та конфіскованого за порушенням 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
    Прийнято на склад митниці майно, забезпечено його складській облік та зберігання, а саме:  
 - вилученого  за порушенням митного законодавства   на суму 143 939,1 тис. грн.;  
- поміщеного у митний режим відмови на користь держави, майна, виявленого в зоні митного контролю,  власник якого невідомий на суму 11 056,7 тис. грн.
    Здійснено розпорядження майном термін зберігання якого на складі митниці закінчився  (ст.240 МКУ):
- передано в реалізацію на суму  1 079,0 тис. грн.;
 -знищено на суму 1 089,9 тис. грн.; 
- передано безоплатно 5,7 тис. грн.
   Видано із складу митниці  майно власникам згідно чинного законодавства на суму  54 389,0 тис. грн.
9.12
Забезпечення належної експлуатації об’єктів митної інфраструктури та виконання заходів щодо зменшення споживання енергоресурсів і води, шляхом раціонального їх споживання. Здійснення щомісячного моніторингу енергоспоживання
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
    Виконано поточні та капітальні ремонти окремих об’єктів митної інфраструктури, вжито заходи для належного утримання об’єктів митної інфраструктури. Вжито заходи з енергозбереження (часткова заміна ламп на енергозберігаючі), забезпечено раціональне використання енергоресурсів та води. 
    Здійснено щомісячний моніторинг споживання енергоресурсів та води, надіслано відповідні звіти до ДФСУ.
9.13
Забезпечення укладання господарських договорів з підприємствами та організаціями для безперебійної експлуатації приміщень та технологічного обладнання, а також матеріально-технічного забезпечення митниці у відповідності до діючого законодавства
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
    Укладено господарські договори з підприємствами надавачами комунальних послуг, тепло та водопостачання, договори на здійснення поточних ремонтів інжирного обладнання, на зміцнення матеріально-технічної бази (закупівля обладнання та інвентарю).
9.14
Забезпечення утримання транспортних засобів у технічно-справному стані виключно у межах кошторисних призначень, дотримання лімітів пробігу службових автомобілів 
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
    Укладено договори з поточного ремонту та обслуговування транспортних засобів в межах кошторисних призначень. Затверджено ліміти пробігу транспортних засобів та здійснено контроль за їх дотриманням.
9.15
Організація та проведення заходів  по підготовці об’єктів митної інфраструктури до зимового періоду 2018-2019 років в межах затверджених кошторисних призначень 
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
ІІІ - IV квартал 



 
    Вжито заходи для підготовки об’єктів митної інфраструктури до зимового періоду 2018-2019 років (власними силами та із залученням підрядних організацій на договірних засадах). Заходи виконано в межах відповідних кошторисних призначень.
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
   Протягом другого півріччя організовано роботу щодо добору кадрів, забезпечено належне проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби, а також призначено, переведено  та звільнено посадових осіб митниці відповідно до вимог чинного законодавства.

10.2
Організація та проведення підвищення кваліфікації посадових осіб митниці шляхом комбінованого професійного навчання, навчання без відриву від роботи 
Відділ по роботі з  персоналом, структурні підрозділи
Протягом півріччя
    Відповідно до наказу від 09.07.2018 № 388 «Про другий період тематичного планового навчання у 2018 році в структурних підрозділах Закарпатської митниці ДФС» проведено навчання посадових осіб митниці у системі професійного навчання без відриву від роботи. З метою оцінки результатів навчання посадових осіб митниці у системі професійного навчання без відриву від роботи було проведено підсумкове заняття у формі тестування за допомогою програмного забезпечення відповідно до наказів Закарпатської митниці ДФС від 05.12.2018     № 729 «Про підведення підсумків професійного навчання без відриву від роботи у другому навчальному періоді 2018 року».
10.3
Організація наставництва над вперше прийнятими в митницю працівниками
Відділ по роботі з  персоналом
Протягом півріччя
    З метою якісного формування і розвитку професійних та особистісних якостей працівників, які вперше прийняті на роботу до Закарпатської митниці ДФС, а також прискорення процесу їх адаптації протягом другого півріччя 2018 року організовано наставництво для 16 вперше прийнятих працівників, відповідно до наказів Закарпатської митниці ДФС.
10.4
Організаційне забезпечення проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби з метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки
Відділ по роботі з  персоналом
Протягом півріччя
    Організовано належне проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби.
    Протягом другого півріччя оголошено та проведено 8 конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В».
10.5
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
    Здійснювалися заходи, спрямовані на реалізацію положень Закону України від 16 вересня  2014 року № 1682-VII "Про очищення влади". Забезпечено перевірку осіб, які претендують на посади в Закарпатській митниці ДФС, шляхом направлення відповідних запитів до органів виконавчої влади
10.6
Виконання комплексу заходів щодо реалізації вимог Закону України від 14 жовтня 2014  року  № 1700-VII  «Про запобігання корупції»  та  наказу  ДФС  від  01.12.2016 № 979 «Про затвердження Правил етичної поведінки та запобігання корупції в органах ДФС»
Відділ з питань запобігання та виявлення корупції
Протягом півріччя
    Розроблено та реалізовано три Плани проведення комплексу профілактичних заходів на митних постах з метою здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства та недопущення втягування службових осіб митних постів Закарпатської митниці ДФС до корупційних протиправних дій. Проведені бесіди з особовим складом митних постів Закарпатської митниці ДФС наголошено на неухильному дотриманні вимог Закону України «Про запобігання корупції».
    Протягом півріччя проведені спільні заходи з УВБ територіальних органів ДФС у Закарпатській області ГУ ДФС у Закарпатській області  зафіксовано 14 (чотирнадцять) правопорушень за правовою кваліфікацією згідно ч.1 ст. 369 КК України.
10.7
Забезпечення ведення обліку працівників Закарпатської митниці ДФС, притягнутих до відповідальності за корупційні правопорушення
Відділ з питань запобігання та виявлення корупці
Протягом півріччя
    Проведено збір інформації про посадових осіб Закарпатської митниці ДФС притягнутих до відповідальності за корупційні правопорушення, на основі отриманих даних відділом з питань запобігання та виявлення корупції, ведеться облік зазначених працівників.
10.8
Підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції
Відділ з питань запобігання та виявлення корупції
Протягом півріччя
    Проінформовано керівників структурних підрозділів про здійснення відділом  заходів щодо запобігання корупції, зокрема:
-про надання відділом з питань запобігання та виявлення корупції методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема щодо заповнення декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави;
-про доповнення до Роз’яснення НАЗК від 11.08.2016 № 3 (із змінами та доповненнями від 02.02.2018 № 118) Про роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю;
-інформування щодо отримання подарунків та порядку їх декларування посадовими особами Закарпатської митниці ДФС.    
10.9
Вжиття заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню
Відділ з питань запобігання та виявлення корупції
Протягом півріччя
    Розглянуто та погоджено у межах компетенції проекти нормативно - правових актів та розпорядчих документів що видаються Митницею з метою виявлення конфлікту інтересів, а також причин що призводять чи можуть привести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.
10.10
Вжиття заходів профілактичного характеру, спрямованих на запобігання корупції в митниці
Відділ з питань запобігання та виявлення корупції
Протягом півріччя
     Протягом півріччя здійсненна профілактична робота з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства з десятьма працівниками Закарпатської митниці ДФС. В тому числі з п’ятьма працівниками з метою недопущення в майбутньому виявлених недоліків під час заповнення декларації, та з п’ятьма працівниками, які вчинили адміністративне правопорушення передбаченого частиною першою та частиною другою статті 172-6 КУпАП України однак судом не застосовано до них покарання або не накладено на них стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави.
10.11
Проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції
Відділ з питань запобігання та виявлення корупції
Протягом півріччя
    Підготовлено та розміщено плакати з антикорупційної тематики на інформаційних стендах митних постів Закарпатської митниці ДФС. Окрім цього на веб-порталі територіальних органів ДФС у Закарпатській області публікувалася інформація щодо заходів з питань запобігання, виявлення і протидії корупції в Закарпатській митниці ДФС.
Розділ 11. Забезпечення охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
11.1
Організаційне забезпечення роботи з охорони державної таємниці відповідно до вимог Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах  та  організаціях,    затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2013  № 939.
Здійснення заходів щодо охорони державної таємниці під час проведення всіх видів  секретних робіт.
Відділ охорони  державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом півріччя
    Здійснено заходи відповідно до Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 18.12.13 № 939.
11.2
Адміністрування регламентованого доступу користувачів митниці до  програмно-інформаційного комплексу ЄАІС 

Відділ охорони  державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом півріччя
    Забезпечено  надання, анулювання та тимчасове припинення  доступу працівникам митниці для роботи в програмно-інформаційному комплексі ЄАІС відповідно до встановленого порядку.
11.3
Забезпечення адміністратором безпеки роботи програмно-технічного комплексу “Клієнт банку-Банк” генерації закритих ключів користувачів, оновлення ліцензійних файлів, підготовки необхідних документів, що стосуються програмно-технічного комплексу.
Відділ охорони  державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом півріччя
    Своєчасно оновленні сертифікати відкритих ключів користувачів. Проведено  перевірку організації захисту документів та режимних вимог.
11.4
Забезпечення оновлення компонентів антивірусного програмного забезпечення на комп’ютерах користувачів і серверах митниці, контроль та аналіз стану антивірусного захисту інформації в автоматизованих системах
Відділ охорони  державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом півріччя
    Щоденно оновлювалися   компоненти антивірусного програмного забезпечення та здійснювався аналіз стану антивірусного захисту інформації в автоматизованих системах митниці.   Придбано ліцензію для забезпечення антивірусного захисту  інформації в митниці протягом 2019 року на 550 об’єктів. 




