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

№ 
з/п
Зміст заходу
Відповідальні виконавці 
Термін виконання 
Інформація про виконання


Розділ 1. Організація роботи щодо забезпечення виконання встановлених завдань із надходження платежів до бюджету, здійснення контролю за повнотою нарахування митних платежів

1.1
Організація заходів щодо прогнозування очікуваних показників надходжень митних платежів до Державного бюджету в межах визначених повноважень митниці
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання, митні пости
Протягом півріччя
З метою вжиття заходів щодо прогнозування очікуваних показників надходжень податків і зборів до Державного бюджету щомісяця проводяться робочі зустрічі з представниками суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності – найбільшими платниками податків на предмет прогнозу їх діяльності, створення сприятливих умов для ведення бізнесу, усунення штучно створених проблем та збільшення надходжень до Державного бюджету України.  За результатами вжитих заходів складено        44 протоколи
1.2
Забезпечення виконання доведених індикативних показників доходів митних платежів до Державного бюджету. Забезпечення рівномірного надходження митних платежів
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання, митні пости
Протягом півріччя
Митницею фактично перераховано до Державного бюджету 5971,4 млн. грн  (92 відс. виконання індикативного показника):
у січені надходження 931,6 млн. грн, виконання 100,1 відс.;
у лютому надходження 1065,5 млн. грн, виконання 99,9 відс.;
у березні надходження 1084,1 млн. грн, виконання 96,3 відс.;
у квітні надходження 997,8 млн. грн, виконання 90,7 відс.;
у травні надходження 1025,9 млн. грн, виконання 87,4 відс.;
у червені надходження 866,5 млн. грн, виконання 77,0 відсотків

1.3
Виявлення та залучення усіх наявних резервів для виконання індикативних показників доходів митних платежів, зокрема, шляхом проведення додаткових заходів щодо контролю за правильністю класифікації товарів, визначення їх митної вартості та країни походження, а також прискорення митного оформлення в режимі імпорту товарів, які знаходяться на митних складах та складах тимчасового зберігання

Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання, митні пости
Протягом півріччя
Розглянуто 6314 запитів щодо вирішення складних випадків визначення митної вартості товарів, прийнято 2742 рішення про коригування митної вартості.
Прийнято 101 класифікаційне  рішення    по  122 товарах із зміною заявленого до митного оформлення коду, в тому числі по              25 товарах зі зміною коду товару із збільшенням рівня оподаткування. 
Додатково перераховано до Держбюджету 183,7 млн. грн, в тому числі:
з контролю митної вартості товарів 175,3 млн. грн;
з класифікаційної роботи  6,6 млн. грн;
з контролю за визначенням країни походження –                            1,8 мільйони  гривень
1.4
Здійснення контролю митних оформлень окремих товарів на предмет дотримання вимог законодавства при застосуванні режиму найбільшого сприяння, режиму вільної торгівлі, товарів, на які Митним тарифом установлено різний рівень пільгової та повної ставки ввізного мита
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання, митні пости
Протягом півріччя
Забезпечено проведення перевірки митних оформлень товарів, на які Митним тарифом України встановлено різні ставки ввізного мита. Порушень чинного законодавства не виявлено.                      У 81 відсотку випадків при митному оформленні вищевказаних товарів було подано до митного оформлення сертифікат про походження товару
1.5
Здійснення контролю митних оформлень товарів щодо правомірності звільнення від сплати податків на підставі Міжурядових Угод про вільну торгівлю з країнами СНД, ЄАВТ, ЄС, Македонією та Чорногорією, Канадою
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання, митні пости
Протягом півріччя
Розглянуто 17 спірних питань з приводу правильності визначення країни походження товарів та звільнення від сплати податків на підставі угод про вільну торгівлю. В 7 випадках заявлену країну походження товарів не підтверджено. Підроблених та фальсифікованих сертифікатів про походження товару форми СТ-1 та EUR.1 за звітний період не виявлено

1.6
Надання статусу уповноваженого (схваленого) експортера підприємству-експортеру у випадках, установлених міжнародними договорами
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання
Протягом півріччя
За  заявами  експортерів  ТОВ  "ТУБНИЙ  ЗАВОД",                  ТОВ "Техноком", ТОВ "Малинівський склозавод" внесена додаткова інформація до інформаційних аркушів, що підтверджують статус уповноваженого (схваленого) експортера
1.7
Проведення верифікації (перевірки достовірності) документів про походження товарів з України 
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання
Протягом півріччя
Здійснено верифікації (перевірки достовірності) 6 декларацій-інвойсів та 15 сертифікатів про походження товарів з України, з яких:
2 сертифікати форми СТ-1, виданих Харківською торгово-промисловою палатою; 
13 сертифікатів форми EUR.1, виданих митницею

1.8
Здійснення видачі сертифікатів про походження у випадках, установлених міжнародними договорами
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання, митні пости
Протягом півріччя
Оформлено 3435 сертифікатів з перевезення (походження)  товарів форми  EUR.1,  в  тому  числі  до  країн    ЄС - 3403,  ЄАВТ -  14, до республіки Чорногорія - 18
1.9
Взаємодія та здійснення обміну інформацією з державними органами іноземних держав згідно з міжнародними договорами України
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання
Протягом півріччя
(з урахуванням потреби)
В рамках Міжурядових Угод про вільну торгівлю з країнами СНД, ЄС направлено запити щодо підтвердження автентичності документів про походження по трьом сертифікатам EUR.1 та шести сертифікатів СТ-1, в т.ч.:
- до митних органів Польщі – 2 запити;
- до митних органів Німеччини – 1 запит;
- до митних органів Республіки Білорусь – 2 запити;
- до митних органів Республіки Узбекистан – 4 запити
1.10
Здійснення контролю за повнотою нарахування та сплати особливих видів мита при митному оформленні товарів
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання

Протягом півріччя
Здійснено 5 перевірок щодо необхідності нарахування та сплати антидемпінгового мита, порушень не виявлено
1.11
Направлення на перевірку документів про походження товарів (вибірково), що дають право на застосування преференційного режиму при митному оформленні товарів

Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання, митні пости
Протягом року
Направлено 8 запитів, в тому числі:
до уповноважених органів Італійської республіки  один запит щодо автентичності сертифіката про походження товарів форми EUR.1;
до уповноважених органів Польщі направлено 2 запити щодо автентичності  сертифікатів про походження товарів форми EUR.1;
до уповноважених органів Німеччини один запит щодо автентичності  сертифіката про походження товарів форми EUR.1;
до Республіки Узбекистан направлено 2 запити щодо підтвердження походження  товарів за 4 сертифікатами СТ-1       (за трьома з них вже отримано підтвердження походження);
до Республіки Білорусь направлено 2 запити щодо підтвердження походження  товарів за двома сертифікатами СТ-1
1.12
Здійснення під час митного оформлення товарів контролю правильності визначення їх митної вартості з метою виявлення та недопущення фактів ухилення від оподаткування у повному обсязі
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання
Протягом півріччя
Розглянуто 6314 запитів щодо вирішення складних випадків визначення митної вартості товарів, прийнято 2742 рішення про коригування митної вартості, додатково перераховано до Державного бюджету 175,3 мільйони гривень
1.13
Підготовка та направлення до митних органів іноземних держав запитів на перевірку автентичності документів, які надавалися для підтвердження митної вартості товарів. Узагальнення та аналіз отриманих відповідей
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання
Протягом півріччя
Направлено 9 проектів запитів до митних органів іноземних  країн щодо перевірки на автентичність документів, що надавались при митному оформленні. 
Отримано 10 відповідей від митних адміністрацій іноземних держав, у двох випадках інформація не була підтверджена. 
Проводилися заходи реагування, у двох випадках матеріали були направлені до ГУ ДФС у Харківській області за належністю. 
За результатами опрацювання інформації складено 1 протокол про порушення митних правил по факту надання документів, що містять неправдиві відомості

1.14
Вжиття заходів для забезпечення якісного опрацювання членами Робочої групи з аналізу митного оформлення транспортних засобів АСМО "Інспектор", створених відповідно до наказу ДФС від 28.11.2018 № 780 з метою моніторингу інформації із зовнішніх джерел щодо ціни транспортних засобів
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання
На період дії робочої групи
З метою моніторингу інформації із зовнішніх джерел щодо ціни транспортних засобів опрацьовано 9274 картки з черги VIN-кодів, вартість транспортних засобів визначено у 8571 випадку, ефективність склала 92 відсотки
1.15
Здійснення контролю митного оформлення квадроциклів за товарною позицією 8703 в частині контролю визначення їх митної вартості
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання
Протягом півріччя
Митне оформлення квадроциклів за товарною позицією 8703 не здійснювалось
1.16
Здійснення щоденного аналізу митних оформлень товарів у частині контролю визначення їх митної вартості, що впливають на надходження до Державного бюджету
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання
Протягом півріччя
За результатами аналізу додатково перераховано до Державного бюджету 175,14 мільйони гривень
1.17
Здійснення аналізу, виявлення та оцінка ризиків щодо заявлених декларантом або уповноваженою ним особою неповних та/або недостовірних відомостей про митну вартість товарів, у тому числі невірного визначення митної вартості товарів, шляхом співставлення рівня заявленої митної вартості товарів з рівнем митної вартості ідентичних або подібних (аналогічних) товарів, митне оформлення яких вже завершено
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання, митні пости
Протягом півріччя
Забезпечено проведення щоденного моніторингу щодо виявлення фактів невірного визначення митної вартості товарів, шляхом співставлення рівня заявленої митної вартості товарів з рівнем митної вартості ідентичних або подібних (аналогічних) товарів. Фактів митного оформлення таких товарів не виявлено
1.18
Здійснення звірення сум митних платежів, які підлягають перерахуванню та фактично перераховані до держбюджету

Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання
Протягом півріччя
Забезпечена щоденна перевірка сум митних платежів в АСМО «Інспектор», які підлягають перерахуванню. За результатами перевірки підготовлено понад 434 реєстри
1.19
Контроль за своєчасністю сплати митних платежів

Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання, митні пости
Протягом півріччя
Забезпечено щоденний аналіз правильності обчислення, своєчасності та повноти сплати митних платежів. За результатами перевірки готуються реєстри на перерахування до Державного бюджету 
1.20
Здійснення контролю за дотриманням усіма суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення окремих видів товарів через митний кордон України; здійснення заходів щодо недопущення переміщення через митний кордон України товарів, на які встановлені обмеження щодо їх переміщення через митний кордон, без документів, що підтверджують дотримання таких обмежень, товарів, на які встановлено заборони, а також товарів, які не відповідають вимогам якості та безпеки
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання, митні пости
Протягом півріччя
За результатами здійснення контролю за дотриманням усіма суб’єктами зовнішньоекономічної та громадянами встановлених законодавством заборон та обмежень при переміщенні окремих видів товарів через митний кордон України та заходів щодо недопущення переміщення через митний кордон України товарів, на які встановлені обмеження щодо їх переміщення через митний кордон, без документів, що підтверджують дотримання таких обмежень, товарів, на які встановлено заборони, а також товарів, які не відповідають вимогам якості та безпеки, порушень не встановлено
      

1.21
Прийняття попередніх рішень про класифікацію та кодування товарів згідно з УКТЗЕД, в тому числі комплектних об'єктів, що постачаються в розібраному стані декількома партіями протягом тривалого періоду
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання
Протягом півріччя
Винесено 2 попередніх рішення про класифікацію товарів згідно з УКТЗЕД, в тому числі комплектних об'єктів 
1.22
Формування регіонального профілю ризику «Контроль класифікації товарів (на регіональному рівні)» на підставі результатів моніторингу та аналізу ефективності застосування профілів ризиків, в частині значень індикаторів ризику та інших параметрів профілів ризиків
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання
Протягом півріччя (з урахуванням потреби)
З 21.05.2019 припинено дія профілю ризику «Контроль класифікації товарів (на регіональному рівні)»
1.23
Організація контрольно-перевірочної роботи в частині перевірки правильності класифікації товарів та пошуку резервів наповнення бюджету, в тому числі, після завершення митного оформлення
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання
Протягом півріччя
По 37 випадках зміни кодів товарів митницею направлено інформацію до Головного управління ДФС у Харківській області з метою врахування при плануванні проведення невиїзних документальних перевірок 

1.24
Звіряння з казначейською службою сум митних платежів, які підлягали перерахуванню та фактично перераховані до Держбюджету
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Протягом півріччя
За результатами звіряння з казначейською службою сум митних платежів, які підлягали перерахуванню та фактично перераховані до Державного бюджету, складено 12 актів звірки. Розбіжностей не виявлено

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

2.1
Здійснення митних процедур у пунктах пропуску згідно з часовими нормативами, а також контроль за граничними термінами перебування товарів та транспортних засобів у пунктах пропуску
Управління організації митного контролю та оформлення, митні пости «Куп’янськ», «Щербаківка», «Плетенівка», «Чугунівка»
Протягом півріччя
За результатами контролю за здійсненням митних процедур та граничними термінами перебування товарів та транспортних засобів у пунктах пропуску митниці порушень не виявлено 
2.2
Здійснення митного огляду товарів і транспортних засобів у пунктах пропуску та на митній території України
Управління організації митного контролю та оформлення, митні пости, управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
За результатами застосування системи управління ризиками проведено 6112 митних оглядів  при здійсненні митного оформлення за митними деклараціями та 8840 митних оглядів  товарів, транспортних засобів комерційного призначення зі складанням актів огляду у пунктах пропуску.
 За результатами здійснення митних формальностей, сформованих за допомогою системи управління ризиками, у тому числі з використанням автоматизованої системи управління ризиками, складено 1672 протоколи про порушення митних правил за ознаками,  передбаченими статтями 470, 471, 472, 481 та            483 Митного кодексу України, загальна сума попередньої вартості вилучених предметів порушення митних правил склала          7546,4 тисяч гривень
2.3
Виконання в пунктах пропуску документального контролю за дотриманням автомобільними перевізниками законодавства України  щодо міжнародних автомобільних перевезень 
Управління організації митного контролю та оформлення,
митні пости «Куп’янськ», «Щербаківка», «Плетенівка», «Чугунівка»
Протягом півріччя
Пропущено через  митний  кордон України 481503 транспортних засоби  комерційного  призначення  та  особистого користування. За проїзд автомобільними дорогами України перевізниками-нерезидентами було сплачено понад 10325 тис. грн єдиного збору. За порушення законодавства про автомобільний транспорт сплачено штрафів на загальну суму понад  351 тисячу гривень.
Документальний контроль проводиться своєчасно

2.4
Здійснення митного контролю та митного оформлення товарів (у тому числі транспортних засобів особистого користування), що переміщуються через митний кордон України громадянами
Управління організації митного контролю та оформлення, митні пости
Протягом півріччя
Через   митний   кордон   України  митницею  пропущено         426458 транспортних засобів особистого користування.
У зв’язку з порушенням строку транзитного переміщення, у відношенні громадян було складено 1413 протоколів про порушення митних правил за ознаками статті 470 Митного кодексу України. За   порушення строку тимчасового ввезення складено 104 протоколи про порушення митних правил за ознаками статті  481 Митного кодексу України. За порушення порядку проходження митного контролю  в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю складено 17 протоколів про порушення митних правил за ознаками статті 471 Митного кодексу України.
Під час здійснення митного оформлення товарів, що ввозились громадянами, сплачено митних платежів на загальну суму понад 286,8 мільйонів гривень

2.5
Виконання митних формальностей щодо товарів, які переміщуються через митний кордон України у міжнародних поштових експрес-відправленнях, а також процедур декларування щодо таких товарів 
Управління організації митного контролю та оформлення, митні пости «Куп’янськ», «Пісочин», «Харків-центральний», «Харків-автомобільний», «Харків-аеропорт»
Протягом півріччя
Митницею  оформлено 14951 міжнародне експрес-відправлення, які переміщувалися через центральні сортувальні станції.
Направлено 11 листів до ДФС з питань організації митного контролю та оформлення міжнародних експрес-відправлень, що переміщуються  (пересилаються) через митний кордон України через центральні сортувальні станції.
Сформовано та направлено 21 звіт до ДФС з питань діяльності центральних сортувальних станцій  

2.6
Впровадження в митниці застосування принципу «єдиного вікна» з урахуванням вимог Закону України від 06.09.2018  №2530-VIII «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму «єдиного вікна» та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України»»  при здійсненні контролю за переміщенням через митний кордон України окремих видів товарів, що проводиться іншими державними органами
Управління організації митного контролю та оформлення
Протягом півріччя
Застосування принципу «єдиного вікна» підрозділами митниці забезпечено в повному обсязі з урахуванням вимог Закону України від 06.09.2018 № 2530-VIII «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму «єдиного вікна» та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України» при здійсненні контролю за переміщенням через митний кордон України окремих видів товарів, що проводиться іншими державними органами»
2.7
Здійснення контролю за доставкою товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які перебувають під митним контролем, до митниці призначення 
Управління організації митного контролю  та оформлення
Протягом півріччя
Митницею поставлено на контроль 54369 партій товарів. За результатами здійснення щоденного моніторингу інформації, внесеної до єдиної автоматизованої інформаційної системи по товарам, які знаходяться на контролі в митниці ведеться листування з митницями ДФС. До ДФС надано 12 звітів про загальну кількість  доставок та  недоставок відправлень товарів у митниці призначення 
2.8
Здійснення контролю за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України 
Управління організації митного контролю та оформлення, митні пости
Протягом півріччя
Митницею здійснюється контроль за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України.
Щомісячно на адресу ГУ ДФС у Харківській області направлялись звіти щодо вивезення громадянами валютних цінностей в обсягах понад 10000 євро 
2.9
Забезпечення здійснення заходів офіційного контролю у формі попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України
Управління організації митного контролю та оформлення, митні пости
Протягом півріччя
В пунктах пропуску митниці здійснено 2313 заходів офіційного контролю у випадках, у 1 випадку попередній документальний контроль було припинено.
На постійному контролі в митниці знаходиться питання контролю за переміщенням культурних цінностей. За результатами контролю порушень не виявлено
2.10
Контроль за впровадженням і дотриманням  порядків,  технологічних схем митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, а також застосування митних режимів, правильності заповнення митних декларацій, інших питань митного законодавства
Управління організації митного контролю та оформлення
Протягом півріччя
Митницею проведено 3 спільні наради з представниками Харківського прикордонного загону з питань:
облаштування інфраструктури пунктів пропуску для автомобільного сполучення, розташованих в зоні діяльності Харківського прикордонного загону та Харківської митниці ДФС; погоджено проекти Технологічних схем пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів в пунктах пропуску для повітряного  та залізничного сполучення, розташованих в зоні діяльності митниці; розглянуто можливість зміни послідовності контрольних операцій та новацій в пунктах пропуску для автомобільного сполучення, запроваджених в пункті пропуску для автомобільного сполучення «Нові Яриловичі - Нова Гута» (26.02.2019);
опрацьовані питання підготовки пунктів пропуску до літнього туристичного сезону в частині створення сприятливих умов для подорожуючих осіб, які переміщуються через пункти пропуску для автомобільного сполучення;
недопущення  виникнення конфліктних (нестандартних ситуацій), у випадку збільшення пасажиро - транспортного потоку в пунктах пропуску; здійснення оформлення організованих туристичних груп в пріоритетному порядку  (15.05.2019 та 20.06.2019).
Керівництвом митниці проведена 1 спільна робоча зустріч з представниками митних брокерів з питань оперативного оформлення митних декларацій на транспортні засоби особистого користування з метою запобігання накопичення їх в пунктах пропуску для автомобільного сполучення на державному кордоні (07.02.2019).
Щомісячно керівництву митниці надавались аналітичні матеріали з питань дотримання підрозділами митного оформлення митного законодавства, а також повноти та якості виконання митних формальностей 


2.11
Здійснення моніторингу за проведенням митних формальностей у пунктах пропуску та організація контрольних заходів

Управління організації митного контролю  та оформлення
Протягом півріччя
За результатами моніторингу щомісячно на наради керівного складу митниці надавались аналітичні матеріали щодо моніторингу за проведенням митних формальностей. Керівниками митних постів взято на постійний контроль забезпечення виконання особовим складом митних формальностей у пунктах пропуску

2.12
Проведення заходів з метою недопущення (виявлення) правопорушень при переміщенні товарів військового призначення та подвійного використання через митний кордон України
Управління організації митного контролю та оформлення
Протягом півріччя
За результатами проведення моніторингу керівництву митниці надано 6 доповідних записок із зазначенням результатів аналізу митного оформлення товарів військового призначення та подвійного використання, вивезення (ввезення) підприємствами, що проводили експортні (імпортні) операції з такими товарами.
Порушень митних правил не виявлено


2.13
Забезпечення контролю за переміщенням товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, внесених до митного реєстру. Вжиття заходів відповідно до розділу ХІV Митного кодексу України у випадках призупинення митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності
Управління організації митного контролю та  оформлення
Протягом півріччя
Від підрозділів митного оформлення отримано 75 запитів щодо вирішення питань про необхідність застосування заходів із захисту прав інтелектуальної власності. Підготовлено 138 рішень про призупинення митного оформлення товарів із ознаками порушень прав інтелектуальної власності. Власникам майнових прав надіслано понад 80 листів-повідомлень про призупинення митного оформлення товарів із об’єктами прав інтелектуальної власності. 
Порушень не виявлено
2.14
Забезпечення взаємодії з власниками майнових прав інтелектуальної власності, правоохоронними та контролюючими органами з питань захисту прав інтелектуальної власності. Вжиття заходів щодо недопущення порушень законодавства у напрямку захисту прав інтелектуальної власності
Управління організації митного контролю та оформлення
Протягом півріччя
Здійснювалась постійна взаємодія з власниками майнових прав з питань захисту прав інтелектуальної власності шляхом письмових повідомлень про призупинення митного оформлення товарів (понад 80 листів-повідомлень), відповідей на запити з питань контролю митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності

2.15
Проведення перевірок територій, приміщень та складів тимчасового зберігання, митних складів, магазинів безмитної торгівлі та вжиття заходів щодо розвитку митної інфраструктури в зоні діяльності митниці
Управління організації митного контролю  та оформлення
Протягом півріччя
Митницею проведено 24 огляди: 11 митних складів, 7 складів тимчасового зберігання, магазину безмитної торгівлі, 5 місць доставки товарів автомобільним транспортом. 
Надано дозвіл на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання.
Переоформлено дозвіл на відкриття та експлуатацію 3 митних складів.
Анульовано за заявою дозволи на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання. 
Продовжено термін дії Рішень на розміщення в пунктах пропуску для надання послуг двом підприємствам

2.16
Здійснення контролю за діяльністю місць доставки товарів автотранспортом, що знаходяться в зоні діяльності митниці
Управління організації митного контролю та оформлення
Протягом півріччя
Проведено 5 обстежень місць доставки товарів транспортними засобами. 
За результатами обстежень надано 5 доповідних записок на ім’я керівника митниці щодо відповідності місць доставок вимогам наказу Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 646 «Про місця доставки товарів транспортними засобами»


2.17
Наповнення регіональних профілів ризику автоматизованої системи аналізу та управління ризиками, в тому числі, внесення інформації до модуля «Конструктор профілів ризику» АСМО «Інспектор»
Сектор з управління ризиками
Протягом півріччя
Розроблено та введено в дію одне  доповнення до профілю ризику «Заходи оперативного реагування (на регіональному рівні), та два доповнення до профілю ризику «Контроль класифікації товарів» (на регіональному рівні), в тому числі, до товарів «прикриття». У зв’язку зі змінами в законодавстві з 21.05.2019 року припинено дію даних  регіональних профілів ризику. Автоматизована система управління ризиками функціонує на центральному рівні та передбачає застосування випадкового відбору до товарів, транспортних засобів відповідних форм митного контролю
2.18
Аналіз інформації щодо здійснених зовнішньоекономічних операцій, учасників ЗЕД, результатів митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, за результатами такого аналізу надання пропозицій щодо розробки профілів ризику та інших заходів з управління ризиками до структурного підрозділу ДФС, який здійснює координацію застосування системи управління ризиками під час митного контролю та митного оформлення
Сектор з управління ризиками,
управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії, управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання, митні пости
Протягом півріччя
За результатами проведеної аналітично - пошукової роботи, опрацювання відповідей, отриманих від митних органів іноземних держав, складено 9 протоколів про порушення митних правил на загальну суму 7,561 мільйонів гривень. Підготовлено та направлено 16 запитів до митних органів іноземних держав


2.19
Вжиття організаційних заходів з метою реалізації вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.жовтня 2018 р. № 948, якою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. №451«Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними»
Управління організації митного контролю та оформлення,
м/п «Щербаківка»,
м/п «Плетенівка»,
м/п «Чугунівка»,
м/п «Куп’янськ»
Протягом півріччя
Забезпечено реалізацію постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 № 948, якою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 451 «Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними».  Проблемних питань не виникало. До Харківського прикордонного загону надані пропозиції щодо внесення змін до діючих Технологічних схем пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів в автомобільних пунктах пропусках згідно вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.2018  № 948


2.20
Здійснення контролю за повнотою та якістю внесення інформації до програмно-інформаційних комплексів ДФС щодо громадян, товарів та транспортних засобів під час переміщення через митний кордон України
Управління організації митного контролю та оформлення,
м/п «Щербаківка»,
м/п «Плетенівка»,
м/п «Чугунівка»,
м/п «Куп’янськ»
Протягом півріччя
Керівниками митних постів на постійній основі здійснюється контроль за діями посадових осіб підрозділів щодо внесення повної та якісної інформації до програмно-інформаційних комплексів ДФС щодо громадян, товарів та транспортних засобів під час переміщенням через митний кордон України  


2.21
Забезпечення проведення обстеження пункту пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення «Гоптівка» на предмет розміщення комплексної скануючої системи стаціонарного типу для огляду товарів та транспортних засобів
Управління організації митного контролю та оформлення,
управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури,
м/п «Щербаківка»
Протягом півріччя
Забезпечено проведення обстеження міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка» стосовно можливості встановлення комплексної скануючої системи стаціонарного типу для огляду товарів і транспортних засобів (80х80 метрів), можливість встановлення в пункті пропуску на виділеній земельній ділянці в межах пункту пропуску відсутня;
встановлення в пункті пропуску «Гоптівка» скануючої системи з вказаними проектними розмірами можливе лише у разі передачі митниці додаткової земельної ділянки. За результатами висновків обстеження направлено лист до ДФС з відповідними пропозиціями

Розділ 3. Організація роботи щодо боротьби з митними правопорушеннями

3.1
Проведення з правоохоронними органами спільних заходів з протидії порушенням митного законодавства та профілактики злочинів в м. Харкові та Харківській області, направлених на виявлення фактів незаконного переміщення товарів, а також транспортних засобів через митний кордон України
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
За результатами проведених заходів у взаємодії з правоохоронними   органами   виявлено   та    задокументовано   30 фактів порушення митного законодавства на загальну суму понад 1 мільйон гривень

3.2
Здійснення заходів щодо контролю за додержанням громадянами строків тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та транзитних перевезень автомобільним транспортом, перевірка заяв громадян щодо аварій чи дії обставин непереборної сили
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії, митні пости «Щербаківка», «Плетенівка», «Чугунівка», «Куп’янськ», «Харків-автомобільний»
Протягом півріччя
Проведено комплекс заходів у взаємодії з правоохоронними органами Харківської області, спрямований на виявлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України з порушенням митного законодавства. Посадовими  особами митниці опрацьовано та перевірено заяви громадян про неможливість вивезення транспортних засобів іноземної реєстрації за межі митної території України у зв’язку з аварією або діями обставин непереборної сили. За результатами складено  1525 протоколів про порушення митних правил за статтями 469, 470 та 481 Митного кодексу України
3.3
Проведення оперативних заходів у пунктах пропуску через митний кордон України в зоні діяльності митниці, спрямованих на виявлення та припинення незаконних операцій з товарами, переміщення яких через митний кордон України обмежене або заборонене законодавством України
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії, митні пости в пунктах пропуску
Протягом півріччя
За результатами проведення заходів складено 81 протокол про порушення митних правил за статтями 472 та 483 Митного кодексу України. Вартість вилучених предметів правопорушення становить понад 5,9 мільйони гривень 
3.4
Здійснення заходів у підрозділах митного оформлення митниці, спрямованих на недопущення незаконного ввезення на митну територію України комерційних товарів під виглядом гуманітарної допомоги
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії, митні пости
Протягом півріччя
За результатами проведених заходів складено 3 протоколи про порушення митних правил за статтями 469 та ст. 478 Митного кодексу України
3.5
Узагальнення виявлених недоліків під час складання протоколів про порушення митних правил, проведення навчання із оперативними підрозділами з метою підвищення ефективності документування митних правопорушень
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
Забезпечено здійснення аналізу систематичних помилок, що допускаються під час фіксування порушень митних правил, відповідні результати враховуються під час проведення занять із професійної підготовки працівників оперативних підрозділів митниці, що уповноважені на складання протоколів про порушення митних правил. До оперативних підрозділів митниці було направлено 1 службову записку щодо таких помилок
3.6
Здійснення провадження у справах про порушення митних правил, а також процесуальних дій, передбачених законодавством
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
У результаті здійснення провадження у справах про порушення митних правил, аналізу постанов суду та митниці  про закриття провадження у справах про порушення митних правил, підготовки у разі наявності підстав апеляційних скарг на рішення суду закінчено провадження у 1846 справах про порушення митних правил, оскаржено 6  рішень суду.
Результати проведеної роботи враховуються під час підготовки статистичної звітності та доповідаються керівництву митниці та підрозділів для врахування в роботі
3.7
Проведення спільних тренувань серед кінологічних команд митниці, Харківського прикордонного загону та ГУ Національної поліції України в Харківській області з метою підвищення професійного рівня інспекторів-кінологів. Участь у спільних семінарах та змаганнях кінологів
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
Проведено спільний семінар та практичне заняття з представниками Харківського прикордонного загону, де здійснювався обмін інформацією стосовно нових способів приховування наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Також постійно проводилось спільне тренування службових собак митниці та прикордонного загону по пошуку речовин,   заборонених до переміщення через митний кордон України при роботі у пунктах пропуску. Проведено міжвідомчу нараду представників правоохоронних органів Харківської області щодо забезпечення взаємодії між кінологічними підрозділами та обміну практичним досвідом у сфері нових технологій тренування службових собак.
Кінологічними командами митниці  виявлено 15 фактів незаконного переміщення через митний кордон України наркотичних засобів та психотропних речовин
3.8
Аналіз митних оформлень, що здійснюються у підрозділах митного оформлення митниці. За результатами аналізу: направлення запитів до митних органів іноземних держав щодо надання адміністративної допомоги в проведенні перевірок зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності з метою перевірки автентичності поданих до митного оформлення  документів, достовірності декларування та повноти оподаткування товарів. Опрацювання відповідей митних органів іноземних держав на запити, ініційовані управлінням протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії, щодо наявності в діях суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності ознак порушень митного законодавства
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії,
митні пости
Протягом півріччя
До митних органів іноземних держав  підготовлено та направлено 16 проектів запитів щодо надання адміністративної допомоги в проведенні перевірок діяльності українських суб’єктів. За результатами опрацювання відповідей, отриманих від митних органів іноземних держав, та проведення аналітичної роботи складено 9 протоколів про порушення митних правил на загальну суму вартості предметів правопорушень 7 561 тис. грн, недобори митних платежів склали 408 тисяч гривень 
3.9
Участь в межах компетенції у здійсненні аналізу та оцінки ризиків, аналізу причин та умов, що призвели до виникнення ризику, за результатами такого аналізу підготовка пропозицій щодо розробки профілів ризику та інших заходів з управління ризиками

Сектор з управління ризиками,
управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії, митні пости
Протягом півріччя
В межах компетенції митниці вжито заходів  щодо  аналізу застосування інструментів з  управління ризиками та підтримання їх в актуальному стані, в тому числі, регіональних профілів ризику, орієнтувань та перегляд їх з метою зняття з контролю, про що направлено два листи до ДФС.  
Розроблено та введено в дію одне  доповнення до профілю ризику «Заходи оперативного реагування (на регіональному рівні) та  два доповнення до  профілю ризику «Контроль класифікації товарів» (на регіональному рівні), в тому числі, до товарів «прикриття»
3.10
Збір, обробка та аналіз інформації із використанням доступних джерел інформації (інформаційних систем ДФС, відкритих джерел інформації тощо) з метою управління митними ризиками, в тому числі таргетингу (націлювання)
Сектор з управління ризиками
Протягом півріччя
Забезпечено здійснення аналізу інформації на основі попередньої інформації від суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, перевізників про товари, транспортні засоби за попередніми митними деклараціями. Враховано відкриті джерела інформації Інтернет ресурсів щодо суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Забезпечено належне використання наявних інструментів з управління ризиками таких, як модуль «Орієнтування»,  «Попередні ВМД», методичних рекомендацій та переліків індикаторів ризику.
До ДФС надіслано два щоквартальних звіти про виконання Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку системи управління ризиками
3.11
Здійснення заходів у підрозділах митного оформлення митниці, спрямованих на виявлення та припинення фактів ухилення від сплати митних платежів у повному обсязі.
Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії, митні пости
Протягом півріччя
Упродовж  звітного періоду проводились  заходи у підрозділах митного оформлення митниці, спрямовані на виявлення та припинення фактів ухилення від сплати митних платежів. Виявлено та задокументовано 63 факти вчинення громадянами протиправних дій, спрямованих на ухилення від сплати митних платежів за статтею 485 Митного кодекса України, загальна сума недоборів склала 2,3 мільйони гривень

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

4.1
Організаційне забезпечення проведення апаратних нарад, нарад за участі начальника митниці, інших нарад (за дорученням керівництва митниці). Забезпечення підготовки проектів протоколів таких нарад та контроль за їх виконанням 
Відділ організації роботи
	
	Протягом півріччя
	З метою організації проведення нарад керівного складу митниці складені щоквартальні плани проведення нарад керівного складу митниці.  Організовано проведення 24 нарад керівного складу митниці Підготовлено 24 протоколи нарад та забезпечено контроль за їх виконанням

4.2
Функціональне та структурне забезпечення діяльності митниці.  Підготовка розподілу обов’язків між керівництвом митниці та погодження його з ДФС у встановленому порядку. Підготовка наказу про розподіл обов’язків між керівництвом митниці та направлення його у електронному вигляді до ДФС. Розробка організаційної структури (переліків змін до організаційної структури) митниці та надання на затвердження Голові служби у встановленому порядку
Відділ організації роботи

Протягом півріччя
Підготовлено та направлено на погодження до ДФС лист  щодо внесення змін до розподілу обов’язків між керівництвом митниці. Видано 2 накази Харківської митниці ДФС про внесення змін до розподілу обов’язків між керівництвом митниці.
Розроблено та введено в дію організаційну структуру митниці. Розроблено та направлено на затвердження Голові служби у встановленому порядку 1 перелік змін до організаційної структури митниці, який введено в дію наказом митниці
4.3
	Розгляд та погодження положень про самостійні структурні підрозділи митниці на відповідність їх Регламенту митниці та наказу ДФС про функціональні повноваження структурних підрозділів територіальних органів ДФС 

Відділ організації роботи

Протягом півріччя
Розглянуто та погоджено Положення про митний пост “Магістральний”, також розглянуто 32 проекти наказів про внесення змін до положень про самостійні структурні підрозділи митниці на відповідність їх Регламенту митниці та наказу ДФС про функціональні повноваження структурних підрозділів територіальних органів ДФС на виконання вимог наказів ДФС від 20.02.2019 № 136, від 14.05.2019 № 371, від 18.06.2019 № 475 
4.4
	Розробка на основі примірних регламентів та затвердження в установленому порядку Регламенту митниці, його моніторинг та контроль за дотриманням

Відділ організації роботи

Протягом півріччя
Відповідно до наказу ДФС від 19.03.2019 № 193 та з метою покращення організації роботи структурних підрозділів митниці наказом митниці від 26.03.2019 № 85 внесені зміни до Регламенту Харківської митниці ДФС
4.5
Підготовка звітів про виконання Планів роботи митниці на ІІ півріччя 2018 року, на 2018 рік, направлення їх до ДФС
Відділ організації роботи
	

Січень
Підготовлено звіти про виконання Планів роботи  митниці на  друге півріччя 2018 року та Плану роботи митниці на 2018 рік, направлено до ДФС (вих. № 236/8/20-70-01-01 від 28.01.2019)
4.6

Підготовка Плану роботи митниці на ІІ півріччя 2019 року та направлення його до ДФС
Відділ організації роботи
	

Червень
Підготовлено План роботи  митниці на  друге півріччя 2019 року та направлено до ДФС (вих. № 1196/8/20-70-01-01 від 15.05.2019)

4.7
Здійснення системного автоматизованого контролю за виконанням завдань, визначених актами органів державної влади та дорученнями вищих посадових осіб, виконанням управлінських рішень, прийнятих за результатами розгляду іншої кореспонденції, зверненнями громадян, запитами на публічну інформацію визначених рішеннями Колегії ДФС, розпорядчими документами ДФС та дорученнями керівництва ДФС, протоколами апаратних нарад ДФС та нарад під головуванням керівництва ДФС, рішеннями Колегії ГУ ДФС у Харківській області, власними рішеннями (розпорядчими документами митниці та дорученнями керівництва митниці, протоколами апаратних нарад митниці та нарад під головуванням керівництва митниці). Підготовка інформаційних довідок за результатами контролю
Відділ організації роботи
	
	Протягом півріччя

За результатами контролю: щотижня для озвучення на нараді керівного складу митниці готуються інформаційні довідки.
Двічі на місяць до структурних підрозділів митниці надається в електронному вигляді випереджувальна інформація про контрольні доручення та завдання терміни виконання яких минають на відповідну дату, та строки виконання
4.8
Здійснення оцінки рівня виконавської дисципліни у структурних підрозділах митниці за виконанням контрольних завдань, визначених дорученнями органів вищого рівня та власними рішеннями. Доведення керівнику митниці доповідною запискою результатів цієї оцінки з відповідними пропозиціями
Відділ організації роботи
	

Протягом півріччя
Щомісячно проводиться оцінка рівня виконавської дисципліни у підпорядкованих структурних підрозділах митниці відповідно до вимог наказу ДФС від 22.06.2015 № 445.
Доповідні записки про результати аналізу з відповідними пропозиціями доводяться керівнику митниці та озвучуються на нараді керівного складу митниці

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

5.1
Забезпечення надання пропозицій до Головного управління ДФС у Харківській області щодо проведення заходів пост-аудит контролю по окремих суб’єктах господарювання
Управління адміністрування митних платежів, управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії, управління організації митного контролю, митні пости
Протягом півріччя
Ініційовано 3 запити на проведення заходів пост-аудит контролю по суб’єктам господарювання 
5.2
Забезпечення участі представників митниці у заходах, які проводяться Харківською облдержадміністрацією, органами місцевого самоврядування (участь у засіданнях колегії, нарадах, комісіях тощо)
Управління організації митного контролю, управління адміністрування митних платежів, управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
Представники митниці приймали участь:
в роботі Координаційної ради з питань захисту прав інтелектуальної власності при Харківській обласній державній адміністрації;              
засіданні Державної протиепізоотичної комісії при Харківській обласній державній адміністрації

5.3
Забезпечення взаємодії митних постів із підрозділами прикордонної служби та контролюючими органами Харківської області з питань актуалізації Технологічних схем пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна
Управління організації митного контролю,
митні пости
Протягом півріччя
Спільно з представниками Харківського прикордонного загону були проведені обстеження пунктів пропуску  автомобільного сполучення, розташованих  в зоні діяльності митниці, з метою можливої реалізації облаштування пішохідних смуг руху в пунктах пропуску.
Проведена спільна нарада з представниками Харківського прикордонного загону, Управління  Служби безпеки України в Харківській області, Національної поліції, Регіональної філії «Південна залізниця» з питання узгодження проектів Технологічних схем пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів в автомобільних пунктах пропусках, повітряного  та залізничного сполучення митниці 
5.4
Взаємодія з органами охорони державного кордону та іншими правоохоронними органами в областях, налагодження ефективного та оперативного обміну інформацією, що стосується національних інтересів та безпеки держави, взаємодія та координація дій з митними органами суміжних держав при проведенні митного контролю 
Управління організації митного контролю,
митні пости
Протягом півріччя
Митницею у взаємодії з керівництвом Харківського прикордонного загону опрацьовані результати експерименту, запровадженого в пункті пропуску для автомобільного сполучення «Нові Яриловичі -Нова Гута».
За результатами опрацювання результатів експерименту на теперішній час в пунктах пропуску для автомобільного сполучення, розташованих в зоні діяльності митниці, запроваджено процес обміну інформацією між підрозділами Державної прикордонної служби України та підрозділами митниці, розташованих в пунктах пропуску автомобільного сполучення, у тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій



Розділ 6. Організація правової роботи

6.1
Захист інтересів митниці у судових справах про оскарження рішень, дій чи бездіяльності митниці, її посадових осіб, та у справах за позовами митниці. Проведення аналізу судових рішень, винесених не на користь митниці
Юридичний відділ
Протягом півріччя
До митниці надійшло 96 позовів на загальну суму позовних вимог понад 20 мільйонів гривень.
На користь митниці судами  прийнято 48 судових рішень на суму можливих збитків понад 12 млн. гривень. 
Аналіз судових рішень, винесених не на користь митниці, доведено до структурних підрозділів митниці для врахування в роботі
6.2
Ведення договірної роботи в митниці. Здійснення претензійно-позовної роботи у разі виявлення порушень договірних зобов’язань
Юридичний відділ, управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності, управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
Опрацьовано та надано методичну допомогу структурним підрозділам у підготовці 138 договорів та додаткових угод. Претензії до митниці та митницею не пре’являлись 
6.3
Забезпечення своєчасного та якісного наповнення бази даних ПІК «Судові рішення з питання ЗЕД» ЄАІС ДФС
Юридичний відділ
Протягом півріччя
Забезпечено своєчасне та якісне наповнення бази даних ПІК «Судові рішення з питань ЗЕД» по мірі надходження процесуальних документів
6.4
Здійснення перевірки на відповідність чинному законодавству проектів розпорядчих документів, які подаються на підпис керівництву митниці
Юридичний відділ
Протягом півріччя
Розглянуто та погоджено 1491 проект наказів, 25 проектів розпоряджень, 9 проектів доручень

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

7.1
Організація роз’яснювальної роботи у ЗМІ щодо практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції митниці

Відділ організації роботи

Протягом півріччя
За результатами підготовлених інформаційних матеріалів на суб-сайті «Територіальні органи ДФС у Харківській області» опубліковано 61 повідомлення щодо діяльності Харківської митниці ДФС та роз’яснення з питань митного законодавства.  Національними та регіональними інтернет-агентствами та виданнями  опубліковано 471 інформаційний матеріал
7.2
Забезпечення співпраці з інститутами громадського суспільства, сприяння участі громадськості у реалізації державної політики за напрямами діяльності ДФС


Відділ організації роботи

Протягом півріччя
З питань митного контролю та оформлення товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України підприємствами та громадянами та інших питань діяльності митниці на регіональних телеканалах вийшло 6 відеосюжетів, проведено 1 прес-конференцію
7.3
Надання консультацій суб‘єктам ЗЕД та громадянам з питань практичного застосування окремих норм митного законодавства
Управління організації митного контролю та оформлення, структурні підрозділи

Протягом півріччя
Надано 226 роз’яснень та консультацій громадянам та суб’єктам господарювання з питань митного законодавства

7.4
Забезпечення розгляду звернень суб'єктів ЗЕД з питань, що стосуються видів діяльності, контроль за провадженням яких покладено на митні органи, відповідно до ст. 404 Митного кодексу України
Управління організації митного контролю та оформлення
Протягом півріччя
Забезпечено розгляд 5 звернень суб’єктів  зовнішньоекономічної діяльності з питань, що стосуються видів діяльності, контроль за діяльністю яких покладено на митні органи відповідно до       статті 404 Митного кодексу України (видача, переоформлення, анулювання дозволів на відкриття та експлуатацію митних складів та складів тимчасового зберігання)

7.5
Організація та проведення особистого прийому громадян посадовими особами митниці
Спеціаліст розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації, структурні підрозділи
Протягом півріччя
Керівництвом митниці проведено 32 особистих прийоми за зверненнями громадян, що на 25 прийомів більше, ніж за відповідний період 2018 року. 
Із загальної кількості – 6 прийомів були проведені начальником митниці, 3 прийоми - заступниками начальника митниці,              23 прийоми - керівниками структурних підрозділів митниці.
Питання, що піднімались на особистому прийомі, стосувалися: 
митного оформлення транспортних засобів – 26 звернень            (82 відс.);
організація митного контролю — 1 звернення (3 відс.)
порушення митних правил — 1 звернення ( 3 відс.)
щодо організації праці - 2 звернення – (6 відс.)
інші питання – 2 звернення (6 відсотків)
7.6
Забезпечення кваліфікованого і своєчасного розгляду звернень громадян відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» (зі змінами).
Здійснення аналізу звернень громадян, які надійшли до митниці, та результатів їх відпрацювання
Спеціаліст розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації, структурні підрозділи
Протягом півріччя
До митниці надійшло 73 письмових звернення громадян, що на   17 звернень більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Із загальної кількості звернень – 7 скарг. На 4 скарги надавались роз’яснення, 3 знаходяться на виконанні у підрозділі.
Звернення стосувались питань митного оформлення товарів та транспортних засобів, роз’яснення митного законодавства, порушення митних правил.
На всі звернення митницею надано ґрунтовні відповіді у встановлені законодавством терміни
7.7
Забезпечення кваліфікованого і своєчасного розгляду та надання відповідей на запити на публічну інформацію відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації». Здійснення аналізу інформації, наведеної у запитах на публічну інформацію та результатів їх відпрацювання
Спеціаліст розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації, структурні підрозділи
Протягом півріччя
До митниці надійшло 37 запитів на отримання публічної інформації, що на 25 запитів більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Запити стосувались питань надання копій документів, інформації з кадрових та фінансових питань та інформації з основної діяльності митниці.
На всі запити митницею надано відповіді у встановлені законодавством терміни
7.8
Забезпечення своєчасного реагування та оперативного розгляду інформації суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, звернень громадян, скарг, що надходять до єдиного антикорупційного сервісу “Пульс” та до Державної установи «Урядовий контактний центр». Здійснення аналізу інформації, наведеної у зверненнях фізичних та юридичних осіб, які надходять до єдиного антикорупційного сервісу “Пульс”  та до Державної установи «Урядовий контактний центр», та результатів їх відпрацювання

Спеціаліст розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації, структурні підрозділи
Протягом півріччя
До єдиного антикорупційного сервісу “Пульс” надійшло               47 запитів щодо діяльності митниці, що на 30 запитів більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Запити стосувались наступних питань: затримки митного оформлення (37 запитів – 80 відс.), черги на митних постах та пунктах пропуску   (2 запити – 4 відс.), порушення митних правил – (3 запити — 5 відс.),  роботи органів ДФС (5 запитів –                11 відсотків).
До Державної установи «Урядовий контактний центр» надійшло 17 звернень щодо роботи Харківської митниці ДФС, що на             8 звернень більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Звернення стосувались питань: недбалість, бездіяльність; роз’яснення законодавства; затримка митного оформлення.
На всі звернення та запити митницею надано ґрунтовні відповіді у встановлені законодавством терміни

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

8.1
Здійснення заходів щодо застосування електронного цифрового підпису посадовими особами структурних підрозділів митниці

Відділ інформаційних технологій
Протягом півріччя
Оброблено, узагальнено  та  подано акредитованому центру сертифікації ключів інформацію щодо 61 посадової особи митниці для отримання електронних цифрових підписів. Надано допомогу 153 працівникам митниці під час генерації або подовження терміну дії їх особистих ключів. Здійснюється контроль за своєчасним скасуванням власних сертифікатів посадових осіб при їх звільненні
8.2
Забезпечення автоматизованого контролю за функціональністю та цілісністю бази даних митниці АСМО «Інспектор-2006» та адміністрування АІС «Управління документами»
Відділ інформаційних технологій
Протягом півріччя
Щоденно проводиться моніторинг автоматизованого контролю за функціональністю та цілісністю  баз даних автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» митниці за допомогою сценаріїв обслуговування. Забезпечено здійснення супроводження  SQL-серверу загальної бази даних автоматизованої системи митного оформлення митниці та 16 серверів підрозділів митниці. Оновлений та затверджений Перелік систем, до яких надається доступ користувачам  Харківської митниці ДФС. Створено додаткові картотеки автоматизованої  інформаційної системи «Управління документами» та надано доступ до них користувачам. Надавались права користувачам, відповідно до змін їх посад
8.3
Адміністрування та забезпечення експлуатації обладнання автоматизованих робочих місць підрозділів митниці
Відділ інформаційних технологій
Протягом півріччя
Здійснюється адміністрування інформаційно-правових бібліотек «МЕГА-НАУ», «Ліга – Закон», автоматизованої  інформаційної системи «Управління документами». Оптимізовані табличні простори баз даних Oracle, які використовуються програмно-інформаційними комплексами «Кадри» та  «Розподілена база даних митних органів України».
Проведено ремонт та обслуговування 21 одиниці комп’ютерної техніки (системних блоків, моніторів, принтерів). 
Встановлено 150 одиниць операційних систем Windows, придбаних митницею. Налагоджено сервер віддаленого керування антивірусним програмним забезпеченням ESET та підключено до нього робочі станції користувачів.
Проведено обслуговування локальної обчислювальної мережі митного посту “Харків-Центральний”. Введені в експлуатацію   96 комп'ютерів Dell OptiPlex 5260 All-In-One, 2 комплекти серверного обладнання HUAWEI та мережеве обладнання, отримане відповідно до наказів   Державної фіскальної служби України
8.4
Інформаційне забезпечення митниці шляхом надання інформації з баз даних  відповідно до запитів, наданих підрозділами митниці
Відділ інформаційних технологій
Протягом півріччя
Опрацьовано 23 запити підрозділів митниці на отримання інформації з баз даних митниці. Запитувана інформація надана в установлені терміни. За відповідними заявками підрозділів митниці розроблено та модифіковано 3  програмних модулі для вибору інформації з загальної бази даних автоматизованої системи митного оформлення  за заданими критеріями
8.5
Підготовка статичної, аналітичної та довідкової інформації з питань державної митної справи та зовнішньої торгівлі товарами. Надання її до ДФС та органам державної влади у встановленому порядку, а також структурним підрозділам митниці для забезпечення виконання функцій, покладених на них
Відділ митної статистики, митні пости
Протягом півріччя
Підготовлено та направлено 163 листа на запити ДФС та її територіальних органів, правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування з питань надання статистичних, аналітичних та довідкових інформаційних матеріалів з питань державної митної справи та зовнішньої торгівлі. 
Підготовлено та надано 6 довідок про показники зовнішньої торгівлі у зоні діяльності митниці, 6 звітів про учасників ЗЕД (форма СМС-2) та 126 інформаційних документів до структурних підрозділів митниці для забезпечення виконання функцій, покладених на них 
8.6
Здійснення робіт із приймання, опрацювання та узагальнення звітності структурних підрозділів митниці. Підготовка та направлення статистичної звітності до ДФС
Відділ митної статистики, митні пости
Протягом півріччя
Щомісяця до 3 числа проведено роботу з прийняття, опрацювання та узагальнення звітності структурних підрозділів митниці. За результатом до ДФС направлено 6 звітів щодо кількості пропущених через митний кордон України транспортних засобів та вантажів за минулий місяць та з початку року, а також 6 звітів щодо обсягів митного оформлення за МД-1, М 15, М-16 та письмовою заявою за формою у поточному році

8.7
Контроль повноти бази даних електронних копій митних декларацій митниці і ЄАІС та відпрацювання переліків митних декларацій, що містять розбіжності з ЄАІС, отриманих з ДФС
Відділ митної статистики, митні пости
Протягом півріччя
З метою забезпечення достовірності даних митної статистики зовнішньої торгівлі та контролю за своєчасною актуалізацією баз даних митниці та ЄАІС ДФС здійснювався щоденний контроль за своєчасністю та повнотою надходження електронних митних декларацій з підрозділів митного оформлення до загальної бази митниці та за здійсненням їх актуалізації по аркушам коригування (згідно з наказом Харківської митниці ДФС від 07.03.2019 № 57). Про результати такого контролю підготовлено 6 доповідних записок керівництву митниці.
Відповідно до Регламенту звірки, затвердженого наказом ДФС від 24.11.2014 № 321, проводилась звірка інформації по ЕК МД, яка міститься в ЄАІС ДФС та в базі даних митниці. Відпрацьовано спільно з митними постами 7 списків, отриманих з ДФС переліків митних декларацій, що містили розбіжності з ЄАІС. Про результати звірок до ДФС було направлено 7 листів. 
За результатом проведеної роботи забезпечено повноту та актуальність бази даних електронних копій митних декларацій в Харківській митниці ДФС та в ЄАІС ДФС
8.8
Отримання, розподіл та проведення заходів із введення в експлуатацію технічних засобів митного контролю
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду централізованих поставок технічних засобів митного контролю до митниці не було
Розділ 9. Організація фінансової діяльності. Матеріально-технічний розвиток
9.1
Планування видатків на утримання митниці. Впровадження кошторисів та планів асигнувань за бюджетними програмами, закріпленими за митницею, згідно з обсягами, доведеними ДФС на 2019 рік
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Протягом півріччя
19.01.2019 затверджено кошторис видатків митниці на 2019 рік в сумі 126,3 мільйонів гривень. У тому числі на перше півріччя     ( зі змінами) по загальному та спеціальним  фондам в сумі        57,7 млн. грн. До ДФС направлено 4 листа щодо перерозподілу коштів на утримання митниці
9.2
Забезпечення дотримання фінансово-бюджетної дисципліни, економічного, раціонального та ефективного використання бюджетних коштів. Проведення аналізу використання коштів за загальним та спеціальним фондом, за результатами чого здійснення відповідних коригувань кошторису та плану асигнувань
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Протягом півріччя
Забезпечено взяття бюджетних зобов’язань за загальним та спеціальним фондами держбюджету у межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисом митниці та за спеціальним фондом – у межах відповідних власних надходжень. По загальному фонду на утримання митниці надійшли кошти у розмірі 57,7 мільйонів гривень. По спеціальному  фонду отримано        491,8  тис. грн, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з чинним законодавством.
Касові видатки склали по загальному фонду – 56,9 млн. грн; по спеціальному фонду – 2,5 млн. грн. Кредиторська заборгованість відсутня

9.3
Проведення інвентаризації активів та зобов’язань митниці
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Протягом півріччя
Інвентаризацію активів та зобов’язань митниці проведено відповідно до  наказу митниці від 11.02.2019 № 10-г «Про затвердження графіку проведення інвентаризацій активів та зобов’язань Харківської митниці ДФС»
9.4
Ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності, здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку в митниці. 
Подання відповідної звітності до ДФС
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Протягом півріччя
Забезпечено ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності, здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку   в   митниці.  
До ДФС надіслано 6 щомісячних звітів  та 2 квартальних звіти 
9.5
Своєчасне перерахування у повному обсязі податків та зборів (обов’язкових платежів) до відповідних бюджетів

Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Протягом півріччя
Податки і збори (обов’язкові платежі) щоденно перераховуються  до відповідних бюджетів. Складено 3250 розрахункових документів
9.6
Здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для потреб митниці, відповідно до затвердженого кошторису видатків на 2019 рік. Укладання відповідних договорів
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
Закупівля товарів, робіт і послуг для забезпечення діяльності митниці проводилась відповідно до затверджених видатків                            на 2019 рік, в тому числі укладено договорів:
61 щодо утримання та обслуговування об’єктів митниці;
17 щодо придбання, перевезення матеріальних цінностей, отримання послуг та утримання автотранспорту митниці
Участь в організації та проведенні 3 процедур закупівлі товарів та послуг для потреб митниці відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»
9.7
Забезпечення безперебійної експлуатації об’єктів митної інфраструктури, матеріально-технічної бази,  роботи технологічного обладнання і автотранспорту
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
Для   забезпечення    безперебійної    експлуатації  об’єктів  митної інфраструктури виконано робіт та отримано послуг на   3,81 млн. грн (в тому числі комунальні послуги, проведення ремонтів).
Для забезпечення матеріально-технічної бази здійснено отримання в централізованому порядку, в тому числі:
комп’ютерної техніки на 4, 78 млн. грн;
серверів на 9, 03 млн. грн;
електронного обладнання на 850,5 тис. грн;
митного забезпечення на 12,0 тис. грн;
бланкової продукції на 9,44 тисяч гривень.
Проводився щоденний контроль за належною роботою  автотранспорту митниці, дотримання встановлених норм щодо лімітів пробігу та використання паливо-мастильних матеріалів
9.8
Виконання заходів Галузевого плану основних заходів цивільного захисту в структурних підрозділах митниці
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
В рамках виконання заходів з цивільного захисту забезпечено: участь у зборах фахівців цивільного захисту підприємств, установ, ВНЗ Київського району м.Харкова;
затверджено перелік осіб, відповідальних за протипожежний стан на об’єктах митниці (наказ митниці від 05.04.2019 № 96);
розроблено План основних заходів з посилення пожежної безпеки об’єктів митниці;
укладено 2 угоди про техобслуговування автоматичної пожежної сигналізації  на об’єктах митниці;
проведено 2 тренування з евакуації персоналу митниці на випадок виникнення надзвичайної ситуації.
Випадків виникнення надзвичайних ситуацій не було
9.9
Робота з органами виконавчої служби щодо розпорядження конфіскованого за рішенням суду майна, вилученого митницею у справах про порушення митних правил
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
Проведено міжвідомчу нараду з вирішення питань, які виникають під час виконання рішень суду про конфіскацію майна. Забезпечено участь в роботі комісії, створеної органом ДВС щодо розпорядження конфіскованим майном. 
За результатами передано до органів ДВС конфіскованого майна на суму 2,221 мільйонів гривень

9.10
Робота з державними установами щодо проведення  експертиз майна, вилученого митницею у справах про порушення митних правил та конфіскованого майна за рішенням суду

Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
Проведено експертизу 15 одиниць конфіскованого майна з ознаками культурних цінностей в 3 державних установах.
Інформацію щодо проведення експертиз направлено до ДФС у встановленому порядку
9.11
Робота з підприємствами та організаціями щодо укладання  договорів про зберігання майна, його розпорядження (оцінка, реалізація, утилізація, знищення, тощо)
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
З метою   зберігання, оцінки та розпорядження майном укладено  8 договорів з підприємствами та організаціями
9.12
Робота з торгівельними організаціями щодо реалізації майна, яким митниця набула право розпоряджатися згідно з чинним законодавством
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
Проведено конкурс з визначення підприємства-організатора митного аукціону. Укладено 2 договори щодо реалізації майна.
Передано на реалізацію майна на суму 2,39 мільйони гривень
9.13
Контроль за рухом вилученого майна та надання відповідної інформації до Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності ДФС
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Протягом півріччя
Забезпечено здійснення щомісячного контролю за рухом вилученого майна. До  ДФС надано 6 звітів
9.14
Звірення обсягів переданих конфіскованих товарів і транспортних засобів органам Державної виконавчої служби для подальшого розпорядження та обсягів перерахованих до Держбюджету коштів від їх реалізації, інформування про результати проведеної роботи ДФС

Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Протягом півріччя
Щоквартально здійснюються звірення з органами Державної виконавчої служби обсягів переданих конфіскованих товарів і транспортних засобів та обсягів перерахованих до держбюджету коштів від їх реалізації.  За результатами звіряння до ДФС надіслано 2 акти
9.15
Контроль за станом надходження коштів від реалізації конфіскованого майна до Держбюджету
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Протягом півріччя
За   результатами  контролю   за надходженням  коштів від реалізації конфіскованого майна до Державного бюджету перераховано 38,1 тисяч гривень

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

10.1
Забезпечення виконання комплексу заходів щодо призначення, переведення і звільнення посадових осіб митниці відповідно до законодавства України про працю та державну службу
Відділ по роботі з персоналом, структурні підрозділи
Протягом півріччя
Переведено на інші посади 201 посадову осібу митниці, звільнено з митниці 12 осіб    (4 в порядку переведення, 4 за угодою сторін, 1 у зв’язку досягнення державним службовцем 65-річного віку,     2 у зв’язку з   скороченням   чисельності  та   штату    працівників, 1 у зв'язку закінченням строку призначення на посаду державної служби), 2 посадові особи прийнято до митниці (у порядку переведення)
10.2
Організація та контроль за направленням працівників митниці на курси перепідготовки та підвищення кваліфікації
Відділ по роботі з персоналом, структурні підрозділи
Протягом півріччя
Відповідно до Плану підвищення професійної компетентності посадових осіб органів ДФС на 2019 рік підвищили рівень професійної компетенції за різними формами навчання                 58 посадових осіб митниці
10.3
Організація та проведення професійного навчання особового складу митниці
Відділ по роботі з персоналом, структурні підрозділи
Протягом півріччя
Щотижнево проводиться професійне навчання особового складу митниці згідно розроблених навчально-тематичних планів з професійного навчання на перший навчальний період 2019 року з урахуванням вивчення нововведених нормативних та інструктивних матеріалів. Поточний контроль знань здійснюється щомісячно. Відповідно до наказу митниці  від 20.05.2019 № 120 у червні 2019 року проведено підсумковий контроль знань особового складу митниці з використанням тестів, у якому прийняли участь 616 посадових осіб митниці
10.4
Організація та проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців в Харківській митниці ДФС


Відділ по роботі з персоналом, структурні підрозділи
Протягом півріччя
За звітний період було проведено 3 конкурси на зайняття 5 посад (3 посади, що віднесені до категорії «Б», 2 – категорії «В»). 
За результатами конкурсів  6 співробітників митниці призначені на вищі посади
10.5
Організація проведення декларування особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік
Відділ по роботі з персоналом
Протягом півріччя
Забезпечено подання  щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація) за 2018 рік співробітників митниці та осіб, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. Подано 650 декларацій співробітників працівників митниці, 2 працівника митниці декларацію не подали (у зв'язку зі смертю та через застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою),                        1 - несвоєчасно подав. Звільненими працівниками митниці подано 10 декларацій
10.6
Організація та надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
Протягом півріччя
З метою поглиблення знань у сфері антикорупційного законодавства, підвищення правової культури і свідомості посадових осіб митниці з підрозділами митниці проведено лекції на теми: "Правила етичної поведінки в органах Державної фіскальної служби", "Повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб'єкта декларування". Для проведення лекції з керівним складом митниці щодо подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані залучався співробітник Головного управління юстиції у Харківській області. Вжиті заходи щодо включення до Планів професійного навчання на ІІ навчальний період  структурних підрозділів митниці лекцій з питань етичної поведінки із залученням уповноваженої особи митниці  з питань етичної поведінки 
10.7
Забезпечення проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції


Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
Протягом півріччя
На нарадах керівного складку постійно  акцентується увага керівників структурних підрозділів на роботі в напрямку упередження та профілактики правопорушень. Керівниками структурних підрозділів забезпечено проведення інструктажів підпорядкованого особового складу перед початком чергових змін, профілактичних бесід щодо недопущення правопорушень, пов’язаних із здійсненням службової діяльності, службових зловживань та інших правопорушень чинного законодавства при виконання службових обов’язків
10.8
Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів та за дотриманням антикорупційного законодавства


Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
Протягом півріччя
Встановлено 1  факт виникнення конфлікту інтересів в митниці: до складу  робочої групу  для проведення перевірки скарги громадянина включено (керівником робочої групи) співробітника митниці, який є підлеглим посадової  особи, що вже надавала відповідь цьому громадянину.  Факт виникнення конфлікту інтересів усунено: до складу робочої групи внесені відповідні зміни. Керівниками структурних підрозділів забезпечено постійний контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства
10.9
Надання працівникам митниці допомоги у заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави


Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
Протягом півріччя
Забезпечено надання допомоги у заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави. З метою підвищення необхідного рівня знань  проведено заняття з професійного навчання групи керівного складу щодо подання Повідомлень про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування
10.10
Направлення інформації до ДФС щодо працівників митниці притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
Протягом півріччя
Особи,  притягнуті з початку 2019 року до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень,  в Харківській митниці відсутні

10.11
Участь у проведенні в установленому порядку службових розслідувань(перевірок) стосовно працівників митниці з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи не виконання вимог антикорупційного законодавства
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
Протягом півріччя
Прийнято участь у проведенні  3 службових розслідуваннях (перевірках) стосовно працівників митниці з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи не виконання вимог антикорупційного законодавства

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

11.1
Забезпечення дотримання вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших нормативно-правових актів з питань охорони державної таємниці та захисту інформації
Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом півріччя
Дотримання вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших нормативно-правових актів з питань охорони державної таємниці та захисту інформації здійснено шляхом розробки відповідних заходів щодо охорони державної таємниці під час проведення всіх видів секретних робіт. Не допущено розголошення секретної інформації, відсутні випадки втрат матеріальних носіїв цієї інформації
11.2
Організація роботи по доступу до секретної інформації тільки тих осіб, які потребують його для виконання своїх службових обов’язків та які мають відповідну форму допуску до державної таємниці
Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом півріччя
Не допущено необґрунтованого допуску та доступу осіб до секретної інформації. До Номенклатури посад працівників митниці, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці, внесено відповідні зміни після погодження з Управлінням Служби безпеки України в Харківській області. Забезпечено постійне використання в роботі «Порядку надання доступу до державної таємниці  в Харківській митниці ДФС». За звітний період підготовлено 1 наказ митниці про припинення доступу до державної таємниці працівникам  митниці
11.3
Забезпечення технічного захисту інформації та контроль за його станом в митниці
Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом півріччя
В митниці забезпечено технічний захист інформації та контроль за його станом. Проведено інструментальний контроль на об’єкті інформаційної діяльності
11.4
Організація налаштування та експлуатація спеціальних програмних та технічних засобів антивірусного програмного забезпечення в автоматизованих системах
Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом півріччя
В митниці на всі ПЕОМ встановлено антивірусне програмне забезпечення ESET Endpoint Antivirus. Забезпечено постійне оновлення бази даних сигнатур




В.о. начальника митниці	                                                                                                                Андрій  ТАНЦЕРОВ

