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У зв ’язку із запровадженням обов’язковості подання загальної декларації
прибуття (ЗДП) Держмитслужбою розроблено та впроваджено, у тому числі,
автоматизований аналіз відомостей, що містяться у ЗДП, щодо наявності
ризиків.
Крім того, оновлено Перелік індикаторів ризику, які можуть
використовуватись посадовими особами митних органів для обрання форм та
обсягів митного контролю на підставі результатів застосування системи
управління ризиками, а також введено у дію стандартну умову аналізу
«Критерії для автоматизованої оцінки суб’єктів зовнішньоекономічної
діяльності».
У рамках виконання заходу, передбаченого Планом заходів з реалізації
Стратегії розвитку системи управління ризиками у сфері митного контролю на
період до 2022 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2017 року № 978-р, Держмитслужбою здійснюється координація
процесу створення баз даних з ключовими для проведення оцінки ризиків
відомостями. Зокрема компетентними підрозділами здійснюється робота у
напрямі створення баз даних з інформацією про результати лабораторних
досліджень та митних експертиз, а також окреме інформаційне середовище з
результатами митного аудиту. Крім того, доопрацьовано технічне завдання для
розробки програмного забезпечення «Реєстр запитів до митних адміністрацій
іноземних держав щодо митної вартості товарів, експортованих на територію
України».
Держмитслужба розробляє нову автоматизовану системи управління
ризиками АСУР 2.0, яка буде реалізовувати питання аналізу, оцінки та
управління ризиками «Нової ком п’ютеризованої транзитної системи (КСТ8)».
У
2020
році
здійснювався
онлайн-моніторинг
ризикових
зовнішньоекономічних операцій.
Ініційовано
застосування
методів
посиленого
контролю
до
186 зовнішньоекономічних операцій, у тому числі із застосуванням систем
віддаленого відеоспостереження.
Найчастіше виявлялись факти приховування товарів від митного
контролю, декларування товарів не своїм найменуванням, заявлення
недостовірних відомостей щодо різниці ваги брутто/нетто товарів, заявлення
недостовірних/неповних відомостей щодо характеристик товарів, що
впливають на класифікацію та вартість товарів.
За результатами цієї роботи було додатково сплачено понад 8 млн грн
обов’язкових митних платежів.
З метою практичного застосування системи автоматизованого розподілу
суб’єктів господарювання шляхом автоматизованого формування групи
добропорядних суб’єктів господарювання схвалено стандартну умову аналізу
«Критерії для автоматизованої оцінки суб’єктів зовнішньоекономічної
діяльності», яка враховує характеристики та історію діяльності суб’єктів
господарювання під час визначення ступеня ризику.
Критерії з березня 2020 року імплементовано до АСМ О та розміщено на
офіційному вебпорталі Держмитслужби.
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Організація роботи з персоналом
Упродовж 2020 року в Держмитслужбі оголошено та проведено
З конкурси на 37 вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В»
відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної
служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня
2016 року № 246, та 46 доборів на 138 вакантних посад відповідно до Порядку
призначення на посади державної служби на період дії карантину,
установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби СОУЮ -19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року
№ 290.
Крім того, на виконання Порядку проведення спеціальної перевірки
стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття
відповідального або особливо відповідального становища, та посад з
підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 25 березня 2015 року № 171, стосовно частини кандидатів, які
претендували на зайняття посад, було проведено спеціальну перевірку.
При цьому укомплектування персоналу Держмитслужби та її
територіальних органів здійснюється відповідно до статті 41 Закону України
«Про державну службу».
Інформація про вакантні посади розміщувалась на Єдиному порталі
вакансій державної служби, в соціальній мережі РасеЬоок, а також на інтернет
ресурсах з пошуку роботи robota.ua.
Відповідно до Порядку розроблення посадових інструкцій державних
службовців категорії «Б» та «В», затвердженого наказом Національного
агентства України з питань державної служби від 11.09.2019 № 172-19
(зі змінами), Департаментом управління персоналу розроблено та затверджено
посадові інструкції та ключові показники ефективності для працівників
Держмитслужби.
Забезпечено проведення моніторингу стану виконання та перегляду
(у разі потреби) завдань і ключових показників результативності, ефективності
та якості службової діяльності працівників Держмитслужби за результатами
II кварталу 2020 року (лист Держмитслужби від 26.06.2020 № 12-04/184).
Здійснено організаційно-методичне забезпечення проведення оцінювання
результатів службової діяльності посадових осіб Держмитслужби та її
територіальних органів у 2020 році, зокрема, забезпечено підготовку:
наказу Держмитслужби від 12.10.2020 № 957-0 «Про визначення
результатів виконання завдань державними службовцями Держмитслужби та її
територіальних органів, які займають посади державної служби категорії «Б» і
«В», за 2020 рік;
доручення Голови Держмитслужби від 23.11.2020 № 77-12/1-Д «Про
проведення оціночних співбесід» щодо проведення співбесід;
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наказу Держмитслужби від 11.12.2020 № 1255-0 «Про внесення змін до
наказу Держмитслужби від 12.10.2020 № 957-о»;
наказу Держмитслужби від 11.12.2020 № 1256-0 «Про затвердження
висновків щодо оцінювання результатів службової діяльності державних
службовців Держмитслужби та її територіальних органів, які займають посади
державної служби категорії «Б» і «В», за 2020 рік».
Забезпечено надання консультативно-методичної допомоги учасникам
оцінювання (інформаційні листи Держмитслужби від 12.10.2020 № 12-04/335,
від 13.10.2020 № 12-04/338 та від 30.11.2020 № 12/12-04/7.15/189, № 12/1204/7.13/190, № 12/12-04/7.18/191).
Актуалізовано та погоджено в установленому порядку навчальні
програми підвищення кваліфікації посадових осіб Держмитслужби та її
територіальних органів (наказ Держмитслужби від 07.10.2020 № 438 «Про
погодження програм спеціальної та спеціалізованої підготовки»), які
реалізовуються на базі Департаменту спеціалізованої підготовки та
кінологічного забезпечення Держмитслужби (далі - ДСПКЗ), зокрема:
3 1 спеціальна професійна (сертифікатна) програма підвищення
кваліфікації;
23 спеціальні короткострокові програми підвищення кваліфікації.
Також наказом Держмитслужби від 07.10.2020 № 439 затверджено
перелік пріоритетних напрямів (тем) для підвищення кваліфікації.
Наказом Держмитслужби від 28.01.2020 № ЗО «Про організацію
підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб Держмитслужби
у 2020 році» затверджено План підвищення рівня професійної компетентності
посадових осіб Державної митної служби України та її територіальних органів
на 2020 рік (далі - План-2020) та Графік проведення спеціальної та
спеціалізованої підготовки у ДСПКЗ.
У зв ’язку із карантином, установленим Кабінетом Міністрів України з
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби СОУШ -19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, до Плану-2020
впродовж року вносились зміни (накази Держмитслужби від 30.07.2020 № 289,
від 05.10.2020 № 431, від 21.12.2020 № 585), відповідно до яких більшість
заходів з підвищення кваліфікації проводилось за комбінованою (очнодистанційною) та дистанційною формами навчання.
В умовах реформування Держмитслужби при переході до функціонування
у форматі єдиної юридичної особи розроблено Тимчасове положення про
систему професійного навчання посадових осіб Держмитслужби та її
територіальних органів (затверджено наказом Держмитслужби від 04.11.2020
№ 504), яким визначаються організаційні засади функціонування системи
професійного навчання посадових осіб митних органів, форми проведення
навчання (очна, дистанційна та змішана з використанням спеціальних
інтернет-платформ, вебсайтів), вимоги до змісту навчальних програм,
тривалості підвищення кваліфікації тощо.
У вересні та жовтні 2020 року для посадових осіб Департаменту
управління та розвитку персоналу Держмитслужби та підрозділів персоналу
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територіальних органів Держмитслужби проведено два тренінги з управління
ефективністю організації через інструмент КРІ. Цей тренінг був розроблений
та проведений у режимі онлайн в програмі ZOOM міжнародними експертами
Європейського Союзу (EU4PFM), які мають багаторічний практичний досвід
роботи у державному секторі Литви, в тому числі і на митниці.
Упродовж 2020 року посадові особи митних органів підвищували
кваліфікацію на базі:
ДСПКЗ - 3797 осіб;
Київського національного університету ім. Т.Г. Ш евченка - 44 особи;
М іністерства цифрової інформації - 34 особи;
Української школи урядування - 16 осіб;
інших навчальних закладів - 613 осіб.
Створено пілотний проект на базі Закарпатської митниці Держмитслужби
та
Центру
підвищення
кваліфікації публічних
службовців
ДВНЗ
«Ужгородський національний університет» щодо місцевих навчальних центрів
для навчання працівників за місцем роботи.
На базі ДСПКЗ функціонують два навчальних центри Всесвітньої митної
організації: Регіональний навчальний центр ВМО та Регіональний
кінологічний навчальний центр ВМО.
Розроблено профіль керівника територіального органу.
Підготовлено опитувальник; забезпечено навчання по рекрутінгу MNI та
Giz, працівниками Департаменту пройдено 4 модулі навчання по рекрутінгу.
Розроблено сумісний план з INL та МОМ щодо впровадження системи оцінки
доброчесності та кваліфікації.
Проведена співбесіда з представниками INL з метою розроблення та
запровадження концепції оцінки знань у митній системі.
Розроблено та запроваджено в дію методичні рекомендації щодо
впровадження наставництва та адаптації працівників, які вперше призначені на
посаду державної служби або повторно прийняті на роботу до апарату
Державної митної служби України та її територіальних органах, як елемент
корпоративної культури та командної роботи.
Розроблено систему опитування рівня задоволеності працівників
Держмитслужби.

Організація роботи Держмитслужби у сфері запобігання, виявлення та
протидії корупції
Наказом Держмитслужби від 03.01.2020 № 1 «Про початок роботи з
оцінки корупційних ризиків» (зі змінами) створено Комісію з оцінки
корупційних ризиків у Державній митній службі України, затверджено
Положення про Комісію та її склад, основні завдання і порядок її роботи.
Комісією здійснюється робота щодо ідентифікації корупційних ризиків та
підготовки антикорупційної програми Держмитслужби.
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Держмитслужба із залученням територіальних підрозділів з питань
запобігання та виявлення корупції розглянула 88 повідомлень про можливі
корупційні правопорушення. За результатами їх опрацювання:
ініційовано проведення внутрішніх перевірок - 10;
застосовано дисциплінарних заходів - 2;
застосовано заходів матеріального впливу - 1;
проведено профілактичних заходів: індивідуальних - 12, загальних - 1 1 .
Факти корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень у межах
компетенції не підтверджено.
Упродовж звітного періоду розроблено:
наказ Держмитслужби від 17.11.2020 № 523 «Про затвердження Порядку
організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, в
митних органах»;
наказ Держмитслужби від 30.06.2020 № 233 «Про затвердження
М етодології систематичного виявлення та проведення аналізу корупційних та
правопорушень, пов’язаних з корупцією, скоєних посадовими особами
Державної митної служби України»;
наказ Держмитслужби від 15.12.2020 № 577 «Про затвердження Правил
етичної поведінки в Державній митній службі України»;
наказ Держмитслужби від 09.12.2020 № 560 «Про затвердження
Антикорупційної програми Державної митної служби України на 2020-2022
роки» (направлено до Національного агентства з питань запобігання корупції
для погодження);
наказ Держмитслужби від 15.12.2020 № 576 «Про запровадження системи
опитування щодо рівня сприйняття корупції у митних органах».
На офіційному вебпорталі Держмитслужби створено антикорупційний
розділ для розміщення інформації та результатів роботи з питань запобігання
та виявлення корупції і забезпечено її щомісячне оновлення. Інформація про
факти вчинення працівниками Держмитслужби корупційних або пов’язаних з
корупцією правопорушень, результати їх розгляду (розслідування) та
притягнення до відповідальності винних осіб систематично публікується в
засобах масової інформації (офіційні вебпортали правоохоронних органів,
сторінки Facebook, Telegram-канали тощо).
У грудні Міжнародною антикорупційною академією (Люксембург) центром передового досвіду в галузі освіти, навчання та академічних
досліджень в галузі боротьби з корупцією, за підтримки Організації з безпеки і
співробітництва в Європі (OSCE), проведено 6-денний онлайн-тренінг
«Розширений курс запобігання та протидії корупції для відділу внутрішньої
безпеки. Опрацьовується інформація, викладена в «Білій книзі - Прозорість у
Державній фіскальній службі», розробленій митним Департаментом при
Міністерстві фінансів Республіки Литва в рамках проекту Twining.
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Організація роботи Держмитслужби з питань ефективності міжнародного
митного співробітництва
Розпочато діалог з проектом Еи4Ві§іїа1 щодо імплементації системи
обміну інформацією 8Е Е Б+ між Україною та країнами ЄС.
У контексті підготовки до проведення Сьомого засідання українськопольської М іжурядової комісії з питань економічного співробітництва
Державною митною службою України було запропоновано переглянути стан
виконання сторонами домовленостей, встановлених Меморандумом про
запровадження Системи попереднього повідомлення про виникнення
надзвичайних ситуацій на українсько-польському кордоні з метою
забезпечення ритмічності пропускних операцій, мінімальної кількості
вантажних транспортних засобів, які повинні пропускатися протягом однієї
зміни,
та розглянути
необхідність
оновлення/доповнення
положень
відповідного Меморандуму.
8 - 9 грудня 2020 року відбулось засідання 5 Комітету асоціації УкраїнаЄС у торговельному складі.
Держмитслужба надала пропозиції щодо включення до порядку денного
засідання Комітету питання обміну попередньою інформацією з країнамичленами ЄС з метою ефективного налагодження механізму попередження та
припинення порушень митного законодавства при безпосередньому
переміщенні товарів та транспортних засобів через митний кордон України.
Також слід зазначити, що питання обміну попередньою інформацією про
товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон після
здійснення митних операцій і процедур, включено до Операційних висновків
засідання 5 Комітету асоціації Україна-ЄС у торговельному складі.
25
червня 2020 року забезпечено участь Держмитслужби у засіданні
Спільної міжурядової українсько-угорської комісії, де сторонами узгоджено
питання щодо:
забезпечення можливості створення автомобільного пункту пропуску зі
спільним контролем на новій дорозі між населеними пунктами Велика Паладь
(Україна), Надьгадош (Україна) після укладення Угоди між Урядом Угорщини
та Кабінетом Міністрів України щодо внесення змін до Угоди між Урядом
Угорщини та Кабінетом Міністрів України про контроль прикордонного руху
в пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного та
залізничного сполучення;
затвердження Порядку функціонування пункту пропуску «Велика
Паладь - Надьгадош»;
вжиття заходів щодо укладення Угоди між Урядом Угорщини та
Кабінетом Міністрів України щодо контролю прикордонного руху в спільних
пунктах пропуску через українсько-угорський державний кордон.
Організовано низку робочих зустрічей представників Держмитслужби,
М итної служби Республіки М олдова та М ісії Е иВ А М стосовно впровадження
спільного контролю в пунктах пропуску на українсько-молдовському кордоні,
функціонування камер розпізнавання номерних знаків у пункті пропуску на
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українсько-молдовському кордоні «М аяки-Паланка-Удобне» та удосконалення
концепції електронного талону «e-ticket».
30.06.2020 Місією EUBAM організовано та проведено відеоконференцію
за участі МОМ, представників митних та прикордонних служб України та
Республіки М олдова з метою обговорення термінів запуску повноцінного
спільного контролю у пунктах пропуску «Рені» та «Кучурган».
22.10.2020 Адміністрацією Державної прикордонної служби України
організовано українсько-угорські експертні консультації стосовно узгодження
з угорською стороною спільної концепції опрацювання проектів:
Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Угорщини про
контроль прикордонного руху в спільних пунктах пропуску через державний
кордон (проект базової угоди);
Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Угорщини про
внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Угорщини про контроль прикордонного руху в пунктах пропуску через
державний кордон для автомобільного та залізничного сполучення» (проект
Угоди про відкриття пункту пропуску «Велика Паладь - Надьгодош»;
Регламенту функціонування пункту пропуску через державний кордон
«Велика Паладь - Надьгодош».
На сьогодні зазначені проекти знаходяться на стадії опрацювання.
Держмитслужба у 2020 році отримувала донорську підтримку від таких
партнерів з розвитку:
Європейського Союзу в межах проектів «Управління державними
фінансами (EU4PFM)», «Зміцнення інтегрованого управління кордонами
(EU4IBM)», громадської ініціативи «За чесну та прозору митницю», Команди
підтримки реформ;
Уряду США в межах проектів «Конкурентоспроможна економіка України
(СЕР)», «Посилення системи експортного контролю (EXBS)», «Прозорість та
підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS)», «Нова митниця
(INL)»;
міжнародних агенцій ООН та ОБСЄ.
У цілому у 2020 році в Держмитслужбі реалізовувалися 15 проектів МТД
(карта донорів додається).
Саме за підтримки проектів М ТД вдалося досягти значного поступу
імплементації запланованих реформ, зокрема, в частині розвитку IT,
впровадження режиму спільного транзиту та інституту авторизованого
економічного оператора, гармонізації українського законодавства з нормами
європейського тощо.
Також у межах проектів МТД залучено допомогу у вигляді засобів
індивідуального захисту від коронавірусу на загальну суму 41,73 тис. евро.
Здійснювалась діяльність щодо продовження термінів реалізації
2 проектів (EXBS та УНЗ ООН «Створення підрозділів портового контролю»)
та започаткування 7 нових, а саме:
визначення можливих напрямів співпраці з Консультативною Місією
Європейського Союзу;
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УНЗ 0 0 Н «Оцінка потреби в підтримці Держмитслужби з питань
боротьби з переміщенням зброї в поштових відправленнях»;
Корейської митниці «Модернізація Держмитслужби 2022»;
Спільної програми Всесвітньої М итної Організації та Державного
Секретаріату з Економічних питань Ш вейцарії (SECO WCO Global Trade
Facilitation Programme);
ОБСЄ «Підтримка Державної митної служби України у запобіганні та
боротьбі з незаконними обігом зброї, боєприпасів і вибухових речовин»;
М ОМ «Разом з ЄС до безпеки кордонів»;
М ОМ «Зміцнення безпеки кордону між Республікою Білорусь та
Україною, шляхом сприяння завершенню процесу демаркації кордону,
встановленню скануючого комплексу та розробці мобільних додатків»
(DEMAX).
П отреба Держмитслужба в експертній підтримці впровадження змін у
митній сфері покривається діючими проектами МТД.
Разом з тим існує потреба у залученні допомоги для покращення
інфраструктури пунктів пропуску та забезпечення технічними засобами
митного контролю, посилення спроможності кінологічних підрозділів та
забезпечення Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень
Держмитслужби сучасними високоефективними засобами вимірювальної
техніки, оновлення серверного обладнання.
З метою налагодження співпраці із міжнародними партнерами
та
визначення можливих напрямів підтримки розвитку Держмитслужби у грудні
проведено Координаційну зустріч Голови Держмитслужби Павла Рябікіна з
партнерами з розвитку та проектами міжнародної технічної допомоги та
зустрічі з Представництвом Європейського Союзу та Посольством США.
Здійснюється підготовка матеріалів для направлення на повторне
внутрішньодержавне погодження проекту Меморандуму про взаєморозуміння
щодо створення Спільної митної ради між Державною митною службою
України та Міністерством митниць і торгівлі Турецької Республіки.
Розпочато процедуру погодження Закону України «Про ратифікацію
Угоди між Урядом Туніської Республіки та Кабінетом Міністрів України про
співробітництво та взаємну допомогу в митних справах» з усіма зацікавленими
ЦОВВ для подальшої ратифікації відповідної Угоди.
З метою виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для
подальшого укладення угод, на повторне погодження до Мінфіну направлено:
проект Угоди між Україною та Мексиканськими Сполученими Ш татами
про взаємну адміністративну допомогу в митних справах;
проект Угоди між Україною та Королівством Іспанія про співробітництво
та взаємну допомогу в митних справах.
Також доопрацьовано проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та
Урядом О б’єднаних Арабських Еміратів про співробітництво та взаємну
допомогу в митних справах направлено до МЗС для передачі дипломатичними
каналами Арабській стороні для узгодження.
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Вжито заходів щодо пришвидшення опрацювання бразильською
стороною проекту Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Ф едеративної Республіки Бразилія про взаємну допомогу у митних справах.
08.07.2020 цей проект Угоди надійшов до Держмитслужби.
Ведуться переговори та консультації щодо підготовки міжнародних
договорів:
з
турецькою
стороною
стосовно
проекту
Меморандуму
про
взаєморозуміння щодо створення Спільної митної ради між Державною
митною службою України та М іністерством торгівлі Турецької Республіки;
з індійською стороною стосовно проекту Угоди між Урядом Україна та
Урядом Республіки Індія про співробітництво і взаємну допомогу в митних
справах;
з арабською стороною стосовно проекту Угоди між Кабінетом Міністрів
України та Урядом О б’єднаних Арабських Еміратів про співробітництво та
взаємну допомогу в митних справах;
з єгипетською стороною стосовно проекту Угоди між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Арабської Республіки Єгипет про взаємне
співробітництво у митних справах та Протоколу між Державною митною
службою України та Митним органом Єгипту стосовно обміну даними митної
вартості.
Направлено до МЗС з метою погодження проекти Угод про взаємну
адміністративну допомогу з питань запобігання, розслідування та припинення
митних правопорушень з компетентними органами країн (ПівденноАфриканська Республіка, Народна Республіка Бангладеш, Ш вейцарська
Конфедерація, Японія, Республіка Еквадор, Республіка Коста-Рика, Республіка
Колумбія, Ісландія, Індонезія, Малайзія, Королівство Саудівська Аравія,
Ісламська Республіка Пакистан, Республіка Сінгапур, Королівство Марокко,
Королівство Тайланд, Республіка Чилі, Королівство Камбоджа, Демократична
Соціалістична Республіка Ш рі-Ланка), з якими планується їх укладення.
Участь делегації Державної митної служби України в спільній зустрічі
керівництва
Держмитслужби
з
представниками
Податково-митного
Департаменту Естонської Республіки (29 - 31 січня 2020 року, м. Таллінн,
Естонська Республіка). За результатами зустрічі досягнуто домовленостей про
тестовий запуск системи «СоБ^аЙ» і розробки власного додатка, за допомогою
якого буде відбуватись митне оформлення відправлень, що прямують до
України.
Спільно з Представництвом міжнародної організації з міграції узгоджено
завершення проекту «Удосконалення інтегрованого управління кордонами на
україно-молдовському кордоні на пунктах пропуску державного кордону
«Кучурган-Первомайськ» та «Рені-Джурджулешти».
Зустріч Голови Держмитслужби з Надзвичайним і Повноважним Послом
Федеральної Республіки Німеччина та представником М итної адміністрації
ФРН (17.12.2020, Держмитслужба) з метою обговорення реформ та подальшої
українсько-німецької співпраці.
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Забезпечено участь Держмитслужби у 6-му засіданні Підкомітету
«Ю стиція, свобода та безпека» Комітету асоціації між Україною та ЄС.
Здійснюється низка заходів з підготовки до четвертого засідання Комітету
асоціації Україна - ЄС у торговельному складі.
Проводиться постійна робота з організації 4-те засідання Підкомітету з
митних питань Україна - ЄС.
Опрацьовано порядок денний, запропонований європейською стороною, а
також операційні висновки за результатами попереднього засідання.
Здійснюється аналіз виконання покладених на українську сторону, в частині
питань, віднесених до компетенції Держмитслужби, завдань за результатами
3-го засідання Підкомітету. Станом на сьогодні спільно з представниками ОЄ
ТАХ ІЮ погоджується остаточна дата проведення засідання, а також
обговорюється можливість включення низки питань до порядку денного.
Організовано відбір та забезпечено подання М іністерству закордонних
справ України кандидатури на посаду радника з митних питань
Представництва України при Європейському Союзі. Кандидатом пройдено
тестування на знання англійської мови та здійснюється підготовка до
наступних тестувань у Дипломатичній академії та стажування у МЗС. У
зв’язку із пандемією коронавірусу процес призначення подовжено.
Забезпечено участь Держмитслужби у 5-му засіданні Комітету асоціації
Україна - ЄС у торговельному складі.
23.09.2020 організовано та проведено 4-те засідання Підкомітету з митних
питань Україна - ЄС. За результатами засідання затверджено Операційні
висновки.
Взято участь у засіданні Комітету Верховної Ради України з питань
інтеграції України з Європейським Союзом.
Організовано роботу та здійснюється координація діяльності самостійних
структурних підрозділів Держмитслужби щодо виконання зобов’язань за
Угодою СОТ. Також забезпечено тісну співпрацю з Міністерством розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України з питань діяльності
СОТ, у т. ч. забезпечено підготовку звітів щодо виконання Угоди.
У жовтні 2020 року до Мінекономіки направлено інформацію щодо
виконання положень Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі.
27.11.2020 взято участь у засіданні робочої групи з питань спрощення
процедур торгівлі Ради з міжнародної торгівлі. Під час засідання
проінформовано про стан імплементації положень Угоди СОТ про спрощення
процедур торгівлі.
До Всесвітньої митної організації направлено перелік потреб
інституційного розвитку, які можуть бути надані за підтримки ВМО у 2020 2021 роках.
Забезпечено
організацію
та
координацію
участі
представників
Держмитслужби у 15-й Глобальній зустрічі регіональних структур ВМО (02 03.03.2020, Брюссель).
Забезпечується проведення заходів ВМО, які спрямовані на віртуальне
навчання та віртуальні робочі групи в рамках ВМО.
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Забезпечено участь Держмитслужби у 135-136-ому засіданні Ради ВМО
(25 червня 2020 року).
26 - 29 жовтня 2020 року організовано та проведено презентаційну місію
спільної програми ВМО та Державного секретаріату з економічних питань
Ш вейцарії - WCO Global Trade Facilitation Programme.
У період з 10 по 12 грудня 2020 року в режимі відеоконференції відбулось
137-ме засідання Ради Всесвітньої митної організації. Головою української
делегації було визначено заступника Голови Державної митної служби
України Владислава Суворова.

Організація роботи Держмитслужби з питань спрощення процедур та
сприяння торгівлі
Держмитслужбою розроблено та затверджено ключові показники
ефективності та методику їх розрахунку (наказом Держмитслужби
від 11.09.2020 № 382 «Про затвердження Показників комплексної оцінки
митниць Держмитслужби»),
Крім цього, здійснюється щомісячне опублікування ключових показників
ефективності на офіційному вебпорталі Держмитслужби.
З метою реалізації положень Закону України «Про режим спільного
транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи»
були розроблені та направлені для погодження до М іністерства фінансів
України проекти та пропозиції до нормативно-правових актів.
Так, підготовлено пропозиції щодо проекту постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження загальних умов для надання дозволів на
застосування спеціальних транзитних спрощень» (лист Держмитслужби
від 31.03.2020 № 08-3/14-04/5.1/3257). Надано пропозиції щодо внесення змін
до форми заяви підприємства про надання дозволу на застосування
спеціального транзитного спрощення та форм дозволів на застосування
спеціальних транзитних спрощень «авторизований вантажовідправник» та
«авторизований вантажоодержувач». 12.08.2020 прийнято постанову Кабінету
Міністрів України від 12 серпня 2020 року № 705 «Про деякі питання надання
дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення» (пропозиції
надані листом Держмитслужби від 16.07.2020 № 08-1/14-01/5.1/8051). Також
були надані пропозиції до порядку заповнення митних декларацій, у разі їх
подання у паперовій формі (лист Держмитслужби від 24.03.2020 № 08-3/1403/13/3072).
Варто зазначити, що кількість проектів нормативно-правових актів,
затвердження яких передбачене вимогами Закону України «Про режим
спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної
системи», оптимізовано шляхом об’єднання питань за темами в окремі
проекти, після отримання відповідних рекомендацій від міжнародних
експертів та після узгодження позиції з RST Мінфіну, до компетенції якого
віднесено питання розробки відповідних проектів нормативно-правових актів.
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В Координаційно-моніторинговій митниці Держмитслужби створено
відділ підтримки запровадження національної електронної транзитної системи
управління митних компетенцій та аналітичної роботи, на базі якого
планується функціонування Служби підтримки Helpdesk.
17.09.2020
затверджено положення про цей підрозділ. Посадові особи відділу підтримки
запровадження національної електронної транзитної системи пройшли
професійну підготовку в Департаменті спеціалізованої підготовки та
кінологічного забезпечення Держмитслужби за напрямом спільного транзиту.
Імплементація положень Конвенції про процедуру спільного транзиту та
Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами для
функціонування режиму спільного транзиту передбачає проведення комплексу
заходів, у тому числі розробка та прийняття нормативно-правових актів,
тестування системи NCTS, запуск системи NCTS на національному рівні та
проведення європейською стороною експертної оцінки процесу імплементації
та запрошення України на приєднання до Конвенції.
Державною митною службою України вживаються заходи із забезпечення
реалізації Закону України «Про режим спільного транзиту та запровадження
національної електронної транзитної системи» та виконання Дорожньої карти
приєднання України до спільної транзитної процедури ЄС/ЄАВТ.
Проекти та пропозиції до нормативно-правових актів, передбачених
зазначеним Законом, розроблені Держмитслужбою та направлені для
погодження до Мінфіну.
Здійснено установку програмного забезпечення на продуктивних серверах
Держмитслужби, а також взято його на баланс Держмитслужби. 16 листопада
2020 року на виконання наказу М іністерства фінансів України від 12.11.2020
№ 701 «Про проведення пілотного проекту з тестування роботи національної
електронної транзитної системи» та наказу Державної митної служби України
від 13.11.2020 № 520 «Про запровадження пілотного проекту з тестування
роботи національної електронної транзитної системи» розпочато пілотний
проект з тестування роботи національної електронної транзитної системи.
19 листопада 2020 року представники Держмитслужби взяли участь у
зустрічі експертів ЄС та України (у форматі відеоконференції), на якій
розглядалися питання приєднання до Конвенції про процедуру спільного
транзиту (далі - Конвенція) і Конвенції про спрощення формальностей у
торгівлі товарами, а також порядок імплементації фази 5 NCTS в Україні.
Українська сторона представила свою позицію та презентувала прогрес у
впровадженні фази 4 NCTS з функціональної, правової та технічної складових.
За результатами продуктивної дискусії експерти ЄС прийняли рішення про
можливість приєднання України до Конвенції про процедуру спільного
транзиту після впровадження фази 4 NCTS. Однак однією з передумов для
того, щоб Європейська Комісія надіслала запрошення Україні до Конвенції,
буде готовність до переходу на фазу 5 NCTS.
На сьогодні Держмитслужба продовжує активну взаємодію з експертами
ЄС для узгодження подальшого плану приєднання до Конвенції та реалізації
відповідних заходів. Очікується, що Україна зможе повноцінно запустити
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ТчГСТБ 4 в національному режимі вже у квітні 2021 року і розпочати заходи
щодо приєднання до Конвенції у кінці 2021 року.
Розробка або опрацювання проектів нормативно-правових актів:
1. Проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 450» та
направлення його до М іністерства фінансів України листом від 20.02.2020
№ 08-3/14-02/5.1/2339.
2. Проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання,
пов’язані із застосування митних декларацій окремих типів», який був
надісланий на погодження листом Мінфіну від 29.05.2020 № 34030-12-5/16098.
Пропозиції
до
нього
було
надіслано
листом
від
13.06.2020
№ 08-3/14-04/5.1/6290. Прийнято постанову Кабінету Міністрів України
від 05 серпня 2020 року № 681 «Деякі питання, пов’язані із застосування
митних декларацій окремих типів».
3. Погоджено проект наказу М іністерства фінансів України «Про
затвердження Порядку заповнення митних декларацій окремих типів»,
надісланий листом Мінфіну від 16.11.2020 № 34030-11-5/34967 (лист
Держмитслужби від 10.12.2020 № 08-1/14-04/5.1/16680).
4. Держмитслужбою забезпечено видання наказу Держмитслужби
від 11.01.2021 № 7 «Про затвердження форм та набору даних електронних
повідомлень під час застосування режиму спільного транзиту», що
передбачений абзацом другим частини другої статті 3 Закону України
від 12 вересня 2019 року № 78-ІХ «Про режим спільного транзиту та
запровадження національної електронної транзитної системи».
5. Листами Держмитслужби від 13.02.2020 № 08-3/14-02/5.1/2126 та
від 24.03.2020 № 08-3/14-03/13/3072 було надано пропозиції до проекту наказу
М іністерства фінансів України «Про встановлення Порядку здійснення митних
формальностей у режимі спільного транзиту» щодо:
особливостей видачі свідоцтва про допущення дорожнього транспортного
засобу до перевезення товарів під митними пломбами у процедурі режимі
спільного транзиту;
порядку інформування митних органів про виникнення особливих
обставин під час переміщення товарів у режимі спільного транзиту та їх
підтвердження;
порядку внесення коштів як індивідуальної гарантії у формі грошової
застави, їх вивільнення, повернення та перерахування до державного бюджету;
порядку заповнення митних декларацій, у разі їх подання у паперовій
формі.
Пропозиції Держмитслужби були включені до проекту наказу
М іністерства фінансів України «Про затвердження Порядку виконання митних
формальностей при застосуванні режиму спільного транзиту з використанням
електронної транзитної системи та Порядку допущення транспортних засобів
та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі
спільного транзиту», що опублікований на сайті М іністерства фінансів
України 30.12.2020.
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Листом М іністерства фінансів України від 30.12.2020 № 34030-1161/41068 (вх. Держмитслужби № 19/5.1 від 04.01.2021) цей проект наказу було
направлено до Держмитслужби на погодження.
6. Листом Держмитслужби від 28.02.2020 № 08-3/14-02/5.1/2536 було
розроблено та направлено до Мінфіну проект наказу «Про затвердження вимог
до застосування митних пломб та пломб спеціального типу». Проектом акта
встановлюються характеристики, технічні специфікації митних пломб та
пломб спеціального типу, ведення їх обліку та зберігання, порядок
самостійного накладання пломб спеціального типу.
7. Направлено для погодження Мінфіну проект наказу М іністерства
фінансів України «Про механізм фінансового гарантування у режимі спільного
транзиту» (листи Держмитслужби від 21.01.2020 № 1/14-02/4/986, від
10.03.2020 № 08-5/14-02/5.1/2759). Проектом акта визначається порядок
прийняття фінансових гарантій, їх реєстрації, обліку, скасування, відкликання
та вивільнення, обліку резервування та вивільнення базової суми загальної
фінансової гарантії, що здійснюється із застосуванням електронної системи
управління гарантіями; затвердження форм та сертифікатів гарантій.
8. Направлено для погодження до Мінфіну проект наказу М іністерства
фінансів України «Про встановлення Порядку інформаційної взаємодії між
фінансовими гарантами, суб’єктами режиму та митними органами» (листом
Держмитслужби від 27.02.2020 № 08-3/14-02/5.1/2496 надані зауваження до
проекту, опрацьовуються з Я8Т Мінфіну в робочому порядку). Проектом акта
визначається порядок інформаційної взаємодії між фінансовими гарантами,
суб’єктами режиму та митними органами, а також порядок інформаційного
обміну щодо реєстрації фінансових гарантів, їх призупинення, поновлення та
анулювання.
9. Направлено до Мінфіну для погодження проект наказу Міністерства
фінансів України «Про встановлення Порядку інформаційної взаємодії між
фінансовими гарантами, субєктами режиму та митними органами» (вихідний
лист від 27.02.2020 № 08-3/14-02/5.1/2496). Проектом акта визначається
порядок інформаційної взаємодії між фінансовими гарантами, суб’єктами
режиму та митними органами, а також порядок інформаційного обміну щодо
реєстрації фінансових гарантів, їх призупинення, поновлення та анулювання.
Листом Держмитслужби від 31.12.2020 № 08-1/14-04/5.1/18094 було
погоджено зазначений наказ, надісланий листом М іністерства фінансів
України від 23.12.2020 №
34030-12-10/40050 (вх. Держмитслужби
№ 32511/5.1 від 23.12.2020).
10. Надано пропозиції щодо проектів постанов Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Порядку надання незалежному фінансовому
посереднику дозволу на провадження діяльності з видачі фінансових гарантій
для забезпечення сплати суми митного боргу, нагляду та контролю за
дотриманням ним умов отримання такого дозволу, обмеження дії або
анулювання дозволу», «Про затвердження критеріїв ліквідності, прибутковості
та якості активів незалежного фінансового посередника, нормативу
платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій
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та нормативу якості активів для незалежних фінансових посередників», «Про
затвердження Порядку формування незалежним фінансовим посередником
резервів для відшкодування у повному обсязі можливих витрат за наданими
фінансовими гарантіями» (лист Держмитслужби від 24.01.2020 № 3/1401/4/1169).
02.03.2020
на сайті М іністерства фінансів України оприлюднено проект
постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання діяльності незалежних
фінансових посередників». Цей проект було надіслано до Держмитслужби
листом М іністерства фінансів України від 18.05.2020 № 34020-06-5/14591.
Пропозиції до нього були направлені до М іністерства фінансів України листом
Держмитслужби від 25.05.2020 № 08-1/14-04/5.1/5155.
11.
Направлено до М іністерства фінансів України пропозиції щодо
проекту наказу М іністерства фінансів України «Про затвердження форми
розписки, що підтверджує пред’явлення товарів і транзитного супровідного
документа до митниці призначення, та порядку її заповнення» (лист
Держмитслужби
від
03.03.2020
№
08-3/14-02/5.1/2607).
Пропозиції
Держмитслужби були включені до проекту наказу М іністерства фінансів
України «Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при
застосуванні режиму спільного транзиту з використанням електронної
транзитної системи та Порядку допущення транспортних засобів та
контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного
транзиту», що опублікований на сайті М іністерства фінансів України
30.12.2020.
Листом М іністерства фінансів України від 30.12.2020 № 34030-1161/41068 (вх. Держмитслужби від 04.01.2021 № 19/5.1) цей проект наказу було
направлено до Держмитслужби на погодження.

Організація діяльності Держмитслужби у сфері інформаційних технологій
та митної статистики
Держмитслужба цілодобово здійснює супроводження програмного
забезпечення власних інформаційно-телекомунікаційних систем, їх оновлення
та поновлення роботи.
У зв ’язку з переміщенням робочих місць посадових осіб (м. Київ,
вул. Дегтярівська, 11Г) проведено роботу із забезпечення користувачів
технікою, налаштування робочих місць працівників апарату Держмитслужби,
а саме:
розгорнуто
та
підключено
робочі
місця
працівників
апарату
Держмитслужби (700 робочих місць);
отримано від ДФС на баланс апарату Держмитслужби 3000 персональних
ком п’ютерів з подальшим розподілом (1680 шт. отримано територіальними
органами Держмитслужби).
З метою виконання Закону України «Про режим спільного транзиту та
запровадження національної електронної транзитної системи» проведено
тестування та налагодження електронної транзитної системи. На виконання
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наказу Мінфіну від 12.11.2020 № 701 «Про проведення пілотного проекту з
тестування роботи національної електронної транзитної системи» був
розроблений наказ Держмитслужби від 13.11.2020 № 520 «Про запровадження
пілотного проекту з тестування роботи національної електронної транзитної
системи» та вживаються заходи щодо його реалізації. Відповідно до вимог
пункту 1 статті 307, пункту 3 статті 311 Кодексу та наказу М іністерства
фінансів України від 07.07.2020 № 404 «Про затвердження форм бланків
фінансових гарантій та порядку їх заповнення» доопрацьований та
знаходиться в експлуатації програмно-інформаційний комплекс ЄАІС
Держмитслужби «Гарантії», який забезпечує здійснення інформаційного
обміну між Держмитслужбою та Гарантами, авторизованими електронними
повідомленнями, що містять інформацію щодо індивідуальних (одноразових)
фінансових гарантій у вигляді електронного документа, який необхідний для
проведення митного контролю та оформлення з використанням нової форми
фінансової гарантії, поданої у вигляді електронного документа або у
паперовому вигляді разом з її електронною копією під час переміщення
товарів через митний кордон України.
З метою підключення до Спільної комунікаційної мережі митних та
податкових органів держав-членів ЄС утворено робочу групу наказом
Держмитслужби від 10.12.2020 № 563.
У рамках міжнародної технічної допомоги, відповідно до укладених
контрактів між донорами, підрядниками та Держмитслужбою як бенефіціаром,
на різних стадіях триває розробка таких продуктів:
програмний продукт «Єдине вікно для міжнародної торгівлі»;
оновлена автоматизована система митного оформлення;
система самостійного декларування власниками транспортних засобів в
«Особистому кабінеті» на веб-порталі «Єдине вікно»;
ІС «С і^отз.РгопІ:» (Кабінет декларанта);
програмний продукт С иЗТО М Б.О А Т А В иЗ (Єдина Ш ина Обміну
Даними);
митний реєстр об’єктів прав інтелектуальної власності.
Також ведеться робота щодо інтеграції зазначених програмних продуктів
з інформаційними системами інших центральних органів виконавчої влади.
Оновлений єдиний державний інформаційний веб-портал «Єдине вікно
для міжнародної торгівлі» буде впроваджено для спрощення процедур
митного оформлення для суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності (далі ЗЕД), а також отримання адміністративних послуг від митних органів.
Так, передбачається впровадження сервісу особистого кабінету суб’єкта
ЗЕД для можливості подання декларацій щодо митного оформлення, зокрема
декларування товарів значної кількості найменувань, які ввозяться на митну
територію України однією партією, отримання адміністративних послуг,
подачі інших заяв, отримання довідок, повідомлень та інших відомостей,
обміну документами з Держмитслужбою в електронній формі.
Таким чином, через взаємодію суб’єктів ЗЕД з посадовими особами
митних органів виключно через оновлений єдиний державний інформаційний
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веб-портал «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» планується надати
суб’єктам альтернативу уникнення посередництва митних брокерів при
заповненні митних декларацій, що своєю чергою зменшить фінансоворегуляторне навантаження на суб’єктів ЗЕД та надасть змогу пришвидшити
процедуру митного оформлення.
З метою створення інформаційного ресурсу для забезпечення можливості
добровільного та публічного декларування товарів значної кількості
найменувань, які ввозяться на митну територію України однією партією,
Держмитслужбою планується:
надати можливості самостійного створення та заповнення будь-яких форм
декларацій суб’єктами ЗЕД в загальнодоступному та безкоштовному
веборієнтованому сервісі Держмитслужби;
мінімізації інформації для ручного введення за рахунок інтеграції із
зовнішніми джерелами, накопичення інформації, реалізації спеціальних,
допоміжних сервісів, спрощення процесів подання документів та заяв за
рахунок цифровізації паперових та/або ручних процесів, автоматичного
моніторингу балансу суб’єктів ЗЕД;
здійснення попереднього форматологічного контролю заповнених
декларацій, заяв тощо;
електронної ідентифікації осіб та суб’єктів ЗЕД;
можливості доступу до усієї раніше поданої або отриманої суб’єктом ЗЕД
інформації.
З метою забезпечення реалізації права на підприємницьку діяльність,
посилення ефективності протидії контрабанді та корупції під час митного
оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України, підвищення
рівня довіри бізнесу до державних органів, буде впроваджено систему
«АСМО 2.0», що стане головним інструментом для прозорої та ефективної
роботи посадових осіб митних органів та буде забезпечувати пришвидшення
проведення митних формальностей.
У рамках цієї системи планується:
запровадження автоматичного митного оформлення для мінімуму митних
формальностей, необхідних для забезпечення додержання законодавства
України з питань митної справи;
забезпечення автоматизації частини митних формальностей за рахунок
інтеграцій та оптимізації процесів, зокрема інтеграції з реєстрами та
системами інших органів державної влади, тощо;
часткової автоматизації складних форм контролю (визначення митної
вартості товару, коду товару згідно з УКТ ЗЕД, країни походження товарів
тощо шляхом застосування математичних методів та алгоритмів машинного
навчання);
автоматичного визначення необхідності участі посадової особи митного
органу у виконанні митних формальностей за митною декларацією;
автоматичного призначення посадової особи митного органу для
виконання митних формальностей за митною декларацією;
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цифровізації процесів поза ІТ-системами, зокрема роботи з результатами
досліджень проб товарів тощо;
спрощення реєстрації прибуття та відбуття, ведення обліку часу
перебування в зоні митного контролю товарів і транспортних засобів.
Н а сьогодні планується запровадити пілотний проект щодо надання
адміністративних послуг через єдиний державний інформаційний веб-портал
«Єдине вікно для міжнародної торгівлі» в частині отримання, переоформлення,
зупинення дії, анулювання дозволу на провадження митної брокерської
діяльності та митних складів. Проект наказу М іністерства фінансів України
«Про запровадження експериментального проекту щодо автоматизації
процесів подачі заяв для надання, переоформлення, зупинення дії, анулювання
дозволів на провадження митної брокерської діяльності» направлено на
опрацювання до М іністерства фінансів України (лист Держмитслужби
від 13.11.2020 № 08-1/23-03-04/5.1/15126). Проект наказу М іністерства
фінансів України «Про запровадження експериментального проекту щодо
автоматизації процесів подання та розгляду заяв для надання, переоформлення,
зупинення дії, анулювання дозволів на відкриття та експлуатацію митного
складу» опрацьовується структурними підрозділами Держмитслужби.
Крім цього, Держмитслужба приєдналася у тестовому режимі до
блокчейн-платформи ТгасІеЬепз, де отримано доступ до кабінету, який дає
змогу відстежувати онлайн логістику контейнерів, а також бачити їх
супровідні документи ще до прибуття товарів в Україну.
Створено систему Загальної декларації прибуття (ЗДП) та систему
управління ризиками для неї. Здійснено інтеграцію ЗДП з необхідними
модулями АСМО «Інспектор» та ЄАІС. Проводиться розробка інтерфейсу
ЗДП в «Особистому кабінеті».
Усього 84 пункти доопрацювань в АСМО «Інспектор» та 20 пунктів
доопрацювань «Особистого кабінету».
Розроблено механізм подачі та процесінгу заяв для отримання статусу
авторизації економічного оператора (АЕО).
Проведені роботи для забезпечення функціонування та розвитку Відомчої
телекомунікаційної мережі Держмитслужби (далі - ВТМ) та Відомчого
телефонного зв’язку (ІР-телефонії) Держмитслужби (далі - ВТЗ), системи
відеоконференцзв’язку:
забезпечено функціонування Відомчої телекомунікаційної мережі
Держмитслужби, Відомчого телефонного зв’язку (ІР-телефонії) та системи
відеоконференцзв’язку
Держмитслужби.
Опрацьовано
та
вирішено
237 звернень;
підготовлено накази Держмитслужби від 23.07.2020 273 «Про
затвердження Регламенту технічного обслуговування ВАТС «М еридіан-1»,
від 11.09.2020 № 384 «Про відомчу телекомунікаційну мережу», від 07.10.2020
№ 441 «Про введення в дослідну експлуатацію програмно-інформаційного
комплексу «Телефонний довідник» Державної митної служби України.
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Проведені роботи для забезпечення функціонування та розвитку
локальних мереж Держмитслужби (далі - JIOM) та виділеної ЛОМ доступу
користувачів до мережі інтернет:
виконані роботи за зверненнями користувачів - 479 інцидентів;
організація та налагодження ВПН-сервісу для забезпечення віддаленого
доступу користувачів.
Проведені роботи для забезпечення функціонування та розвитку
телекомунікаційних
сервісів
Держмитслужби,
зокрема корпоративної
електронної пошти Держмитслужби та електронної пошти Держмитслужби в
мережі інтернет:
зареєстровано 436 електронних поштових скриньок на поштових серверах
з доступом до мережі інтернет (всього на поштових серверах 1564 п/с) та
115 електронних поштових скриньок в ЛОМ (всього на поштових серверах
3554 п/с). Усього виконано 128 інцидентів;
підготовлено наказ Держмитслужби 19.08.2020 № 339 «Про роботу
системи інформаційно-телекомунікаційного комплексу Державної митної
служби України «Електронна пошта».
Відпрацьовано та підготовлено матеріалів на 186 запитів структурних
підрозділів Держмитслужби.
З метою належної організації бухгалтерського та кадрового обліку,
документування управлінської діяльності та електронного документообігу між
структурними підрозділами апарату Держмитслужби та її територіальними
органами, відповідно до затвердженого тендерним комітетом Держмитслужби
Річного плану закупівель на 2020 рік (із змінами), проведено закупівлю пакета
програмного забезпечення для фінансового аналізу та бухгалтерського обліку
та укладено два договори між Держмитслужбою та ТОВ «М АСТЕР:СТІМ»
про поставку програмної продукції в електронній системі від 10.08.2020
№ МБК-2020121 на загальну суму 1999,00 грн (ID-UA-2020-08-12-002771-с) та
від 10.08.2020 № МБК-2020122 на загальну суму 49 975, 00 грн (ID-UA-202008-12-009055-а).
Використання
закуплених
програмних
продуктів,
комп’ютерної
платформи програми Master, забезпечує автоматизацію бухгалтерського і
кадрового обліку, електронного документообігу відповідно до вимог чинного
законодавства,
належний
рівень
інформаційної
безпеки,
підтримку
використання мобільних та планшетних засобів та W EB-інтерфейсу,
можливість підключення та інтеграції Системи із системою електронної
взаємодії органів виконавчої влади (далі - СЕВ ОВВ) для здійснення обміну
електронними документами з іншими органами виконавчої влади, зручний
інтерфейс та адміністрування.
Було укладено договір між Держмитслужбою та ТОВ «ІМЕРШ -ТЕХ
СЕРВІС» щодо заправки картриджів. Умови договору було виконано у
повному обсязі.
Розгорнуто два контролери домену в серверному середовищі
М іністерства фінансів України. Створено організаційну структуру апарату
Держмитслужби та підготовлено підключення до мережевої інфраструктури
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Держмитслужби. Підготовлено проект Угоди між Міністерством фінансів
України
та
Держмитслужбою
про
розміщення
інформаційних,
телекомунікаційних
та
інформаційно-телекомунікаційних
систем
Держмитслужби в серверному середовищі Мінфіну.
Проаналізовано стан обладнання в митних органах. Проведено процедуру
закупівель на придбання ноутбуків та багатофункціональних друкуючих
пристроїв.
У рамках міжнародної технічної допомоги, відповідно до укладених
контрактів між донорами, підрядниками та Держмитслужбою як бенефіціаром,
зовнішніми експертами встановлено, що існуюча архітектура функціонуючих
систем Держмитслужби є застарілою та містить концептуальні недоліки із
точки зору сучасних ІТ-технологій, проблеми з ведення журналу подій,
реєстрацією нерегламентованих доступів, низький рівень автоматизації роботи
з інформацією, даними, проведення митних процедур, застарілі технології та
методи інтеграції, відсутність уніфікованих підходів до аналізу роботи систем,
відсутність реєстрів профілів ризиків та, відповідно, відсутні будь-які
інструменти для управління ними, об’єктивні інструменти моніторингу та
аналізу роботи ризиків, наявні помилки при автоматичній нумерації
електронних документів, значний обсяг даних із технічними дефектами тощо.
У зв’язку із зазначеним триває робота за такими напрямами:
1. Впровадження єдиного домену для ідентифікації користувачів
Держмитслужби та її територіальних органів.
2. Забезпечення централізованого захисту кінцевих точок.
3. Створення системи криптографічних перетворень, що використовують
засоби криптографічного захисту інформації.
4. Впровадження системи запобігання витоку конфіденційної інформації.
5. Забезпечення захисту інформації при передачі відкритими каналами
зв’язку.
6. Регламентація дій адміністраторів при виникненні кіберінцидентів.
7. Впровадження централізованого моніторингу та захисту мережевого
трафіку в Держмитслужбі та її територіальних органах.
8. Забезпечення сучасними засобами протидії та аналізу кіберінцидентів.
9. Проведення тренінгів та підвищення рівня обізнаності користувачів
Держмитслужби та її територіальних органів у сфері інформаційної безпеки.
Засобами комплексу захисту електронної пошти Держмитслужби з
доступом до мережі інтернет заблоковано близько мільйона вхідних
повідомлень за 2020 рік, що визначені як такі, що містять віруси, «спам» та не
пройшли перевірку відповідними політиками та фільтрами.
Розроблено проект розпорядження Кабінету М іністрів України «Про
цифровий розвиток, цифрові трансформації та цифровізацію у митній справі»
(далі - проект розпорядження), який передбачає:
схвалення Стратегії здійснення цифрового розвитку, цифрових
трансформацій і цифровізації у митній справі до 2022 року;
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затвердження Плану заходів з реалізації Стратегії здійснення цифрового
розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації у митній справі до
2022 року.
Н а сьогодні проект розпорядження опрацьовується в робочому порядку з
профільними структурними підрозділами Держмитслужби, Міністерством
фінансів України, М іністерством цифрової трансформації України.
Проектом
Стратегії здійснення
цифрового
розвитку, цифрових
трансформацій і цифровізації у митній справі до 2022 року, зокрема
передбачено:
створення нових IT-систем (оновлена ЄАІС, електронна транзитна
система, ITC для забезпечення операційного функціонування Держмитслужби);
розвиток телекомунікацій та телекомунікаційних сервісів;
розбудову цифрової інфраструктури пунктів пропуску через митний
кордон України (платформа «Розумний пункт пропуску»);
здійснення інституційних змін та обслуговування автоматизованих
робочих місць посадових осіб митних органів, забезпечення технічної
підтримки функціонування ІТ-систем;
створення умов протидії кіберзагрозам, формування єдиної політики
безпеки в інформаційно-телекомунікаційному середовищі митних органів.
Проектом Плану заходів з реалізації Стратегії здійснення цифрового розвитку,
цифрових трансформацій і цифровізації у митній справі до 2022 року
передбачено перелік відповідних заходів з реалізації Стратегії з індикаторами
виконання,
орієнтовними
строками
виконання
та
відповідальними
виконавцями.
Питання закупівель у сфері інформаційних технологій врегульовано
наказом Держмитслужби від 27.10.2020 № 479 «Про погодження технічних
завдань,
технічних
вимог у сфері інформаційних технологій
та
телекомунікаційних мереж у Держмитслужбі».
У рамках міжнародної технічної допомоги, відповідно до укладених
контрактів між донорами, підрядниками та Держмитслужбою як бенефіціаром,
підрядником:
1. Розроблено повні цикли подання-обробки заяв для отримання
8 адміністративних послуг Держмитслужби - дозволу на провадження митної
брокерської діяльності та митних складів.
2. Розроблено функціонал подання заяв на повернення коштів зі сплати
митних платежів.
3. Частково розроблено функціонал щодо повних циклів подання-обробки
заяв щодо таких адміністративних послуг Держмитслужби: відкриття та
експлуатація складу тимчасового зберігання, відкриття та експлуатація вільної
митної зони комерційного або сервісного типу, відкриття та експлуатація
магазину безмитної торгівлі, відкриття та експлуатація вантажного митного
комплексу, функціонал подачі митних декларацій для режиму імпорту товарів
товарної позиції 8703.
4. Реалізовано, забезпечено облік на балансі та впровадження в дослідну
експлуатацію таких програмних продуктів:
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«Модуль Business Intelligence для Держмитслужби»;
офіційний вебпортал Державної митної служби України;
«Open Data АРІ для Державної митної служби України»;
Ін ф р астр у к ту р а мапа пунктів пропуску;
«Онлайн сервіс «Калькулятор митної вартості та платежів при митному
оформленні автомобіля»;
Електронна система скарг.
5.
Укладено контракти та на різних стадіях триває розробка таких
продуктів:
програмний продукт «Єдиного вікна для міжнародної торгівлі»;
ІС Customs.Front (Кабінет декларанта);
ІС Customs.Back;
ІС Customs.Back в процедурах ведення наземного та морського журналу
пункту пропуску;
підсистема обробки ризиків автоматизованої системи управління
ризиками 2.0 (ASUR 2.0-RES);
підсистема управління ризиками автоматизованої системи управління
ризиками 2.0 (ASUR 2.0-RMS);
система «Митний пост-аудит» (NC Post-Audit 1.0);
програмний продукт CUSTOMS.DATABUS (Єдиної Шини Обміну
Даними);
митний реєстр об’єктів прав інтелектуальної власності.
Відповідно до укладених угод про інформаційне співробітництво
запроваджено та здійснюється обмін попередньою митною інформацією про
товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України,
з митними адміністраціями Республіки Молдова, Республіки Білорусь,
Республіки Польща, Угорської Республіки та іншими. ДФС листом
від 12.08.2019 № 441/3/99-99-09-02-10 поінформовано Кабінет Міністрів
України та Міністерство фінансів України щодо виконання зазначеного
доручення, а також повідомлено про проблемні питання, пов’язані із
запровадженням обміну інформацією в режимі реального часу та розширення
обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, що
переміщуються через митний кордон країн ЄС, та надано пропозиції щодо їх
вирішення.
На сьогодні Держмитслужбою здійснюються заходи щодо запровадження
обміну попередньою митною інформацією зі Словацькою Республікою та
Республікою Узбекистан.
Запропонований
Держмитслужбою
перелік
даних
для
обміну
розглядається відповідними підрозділами ФУСР з точки зору членства
Словацької Республіки в ЄС та зобов’язань, що випливають із Регламенту
захисту даних.
З метою реалізації домовленостей, досягнутих за результатами зустрічі
співголів Спільної українсько-узбецької комісії зі всебічного співробітництва
та двосторонніх консультацій щодо актуальних питань торговельноекономічного співробітництва (21 лютого 2020 року, м. Київ), спеціалісти
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Держмитслужби в березні 2020 року розробили нові Технічні умови
організації обміну інформацією про товари та транспортні засоби, що
переміщуються через державні кордони Республіки Узбекистан і України, які
будуть застосовуватись для реалізації Протоколу між Державною митною
службою України та Державним митним комітетом Республіки Узбекистан
від 22.06.2012 (далі - ТУ). ТУ в робочому порядку були направлені на розгляд
Управлінню інформаційно-телекомунікаційних технологій ДМК Республіки
Узбекистан. ТУ узгоджені профільними підрозділами ДМК Республіки
Узбекистан та проходять процедуру внутрішньодержавного погодження.
Таким чином, Держмитслужба продовжує роботу у цьому напрямі.
Підписано договір від 14.09.2020 № 02-01/21 з М іністерством юстиції
України
на
інтеграцію
інформаційних
систем
Держмитслужби
з
інформаційною системою електронної інформаційної взаємодії «Трембіта».
Проведено організаційні роботи та підготовлено робочу документацію зі
створення Вузла Національної транспортної мережі для Держмитслужби. Усі
технічні роботи з розгортання Вузла Національної транспортної мережі в
Держмитслужбі проведено. Робочу документацію отримано. На сьогодні
очікується введення Вузла Національної транспортної мережі для
Держмитслужби з боку Держспецзв’язку.

Організація діяльності Держмитслужби у сфері інфраструктури,
держмайна та господарської діяльності
Відповідно до пункту 47 Плану заходів з реформування та розвитку
системи
органів,
що
реалізують
митну
політику,
затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 травня 2020 року № 569-р
«Деякі питання реалізації концептуальних напрямів реформування системи
органів, що реалізують митну політику», та на виконання доручення Кабінету
Міністрів України від 31.08.2020 № 29808/0/2-20 Державною митною службою
України розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Плану заходів з облаштування пріоритетних пунктів пропуску
на 2021 - 2023 роки», який надіслано на погодження до М іністерства фінансів
України листом Держмитслужби від 11.09.2020 № 08-1/21-01/5.1/11573.
На сьогодні проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про
затвердження плану заходів з облаштування пріоритетних пунктів пропуску на
2021 - 2023 роки» знаходиться в Кабінеті Міністрів України.
Пропозиції щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 2002 року № 1142 «Про затвердження загальних вимог до
облаштування пунктів пропуску через державний кордон» погоджуються
заінтересованими підрозділами Держмитслужби та найближчим часом будуть
подані до Адміністрації Державної прикордонної служби України.
У рамках Флагманської ініціативи Східного партнерства «Інтегроване
управління кордонами» реалізується проект «Удосконалення інтегрованого
управління кордонами на українсько-молдовському кордоні» (Грантовий
договір Е1ЧІ/2017/394-369 від 21.12.2017) (далі - проект ІВМ).
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Проєкт IBM забезпечує безперешкодний рух через кордон по
міжнародному транспортному коридору «Е58», який є частиною транспортної
мережі «Східне партнерство», схваленої 09.10.2013 на зустрічі ЄС з
міністрами транспорту країн Східного партнерства, що є важливим для
регіональної інтеграції партнерських країн та розвитку їх відносин з ЄС, та
іншими країнами Східного партнерства.
Проєкт IBM передбачає реконструкцію існуючої інфраструктури
міжнародного автомобільного пункту пропуску «Рені» Одеської митниці
Держмитслужби відповідно до міжнародних стандартів та закупівлю
обладнання;
розбудову
інфраструктури
та
технічне
переоснащення
міжнародного автомобільного пункту пропуску «Кучурган» Одеської митниці
Держмитслужби для забезпечення здійснення спільного контролю на
українсько-молдовському кордоні.
Довідково:
Вартість проекту - 4 750 000,00 євро. з них:
для Держмитслужби - 2 750 387,00 євро,
співфінасування Держмитслужби - 687 600,00 євро.
Період реалізації проекту: 33 місяці (01.11.2017 - 31.08.2020), термін реалізації
продовжується на 2021 рік.

Бенефіціари: Державна митна служба України, Адміністрація Державної
прикордонної служби України, Прикордонна поліція Республіки Молдова,
М итна служба Республіки Молдова.
Рецепієнти: Одеська митниця Держмитслужби, Головний центр зв’язку,
автоматизації та захисту інформації, Окрема комендатура охорони та
забезпечення,
Ізмаїльський
прикордонний
загін
ДПСУ,
БілгородДністровський прикордонний загін ДПСУ.
Виконавець: М іжнародна організація з міграції.
Зареєстровано в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України (Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України)
(реєстраційні картки проекту № 3851 від 23.05.2018 та № 3851-01
від 07.05.2020).
У рамках проекту IBM за рахунок співфінансування здійснювалися
роботи з підключення зовнішнього електропостачання, забезпечення
резервного електропостачання від дизельної електростанції.
Станом на сьогодні за рахунок гранатових коштів завершено робити з
технічного переоснащення пункту пропуску «Кучурган» та часткової
реконструкції пункту пропуску «Рені», за рахунок співфінасуання введено в
експлуатацію трансформаторну підстанції та дизель-генератора в пункті
пропуску «Кучурган», виготовлено проєкт будівництва додаткової лінії
електропостачання.
Щ одо реконструкції пункту пропуску «Рені» - виникла затримка з
оформленням земельної ділянки і як наслідок з проектуванням.
У рамках виконання Договору між Урядом України та Урядом Республіки
Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги (далі - Договір
про надання кредиту) ДФС у 2018 році підписано договори підряду, а саме:
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«Будівництво пішого переходу в пункті пропуску «Рава-Руська»
Львівської митниці ДФС на українсько-польському кордоні», укладено договір
з польською компанією «Т4В» (договір № 17 від 23.03.2018). Договірна ціна 1 376 000,00 євро;
«Облаштування міжнародного автомобільного пункту пропуску «Шегині»
на українсько-польському кордоні», укладено договір з польською компанією
«UNIBEP S.A.» (договір № 18 від 23.03.2018). Договірна ціна 15 552 800,00 євро;
«Будівництво ділянки для легкового автотранспорту і автобусів та
відновлення (реконструкція) інфраструктури української частини існуючого
міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Краківець»
на українсько-польському кордоні», укладено договір з польською компанією
«IDS-BUD S.A.» (договір № 19 від 30.03.2018). Договірна ціна 6 900 000,00 євро;
«Консультаційні послуги щодо супроводження проектів, які реалізуються
в рамках Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про
надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги», укладено договір з
польською компанією «ЕСМ Group Polska S.A.» (договір № 52 від 15.06.2018).
Договірна ціна - 507 000,00 євро.
Підписані договори відповідно до вимог Договору про надання кредиту
набрали чинності 26 липня 2019 року.
У 2020 році у зв ’язку з реорганізацією ДФС підписано додаткові угоди
№ 2 щодо зміни замовника, які підтверджено Мінфіном Республіки Польща та
набрали чинності:
додаткова угода № 2 від 26.06.2020 до договору № 18 від 23.03.2018
набрала чинності з 17.09.2020;
додаткова угода № 2 від 10.07.2020 до договору № 19 від 30.03.2018
набрала чинності з 17.09.2020;
додаткова угода № 2 від 10.07.2020 до договору № 19 від 30.03.2018
набрала чинності з 17.09.2020;
додаткова угода № 2 від 22.09.2020 до договору № 17 від 23.03.2018
набрала чинності з 28.11.2020;
додаткова угода № 2 від 14.07.2020 до договору № 52 від 15.06.2018
набрала чинності з 17.09.2020.
Н а сьогодні завершено етап вишукувальних робіт.
За складовою «Реконструкції міжнародного пункту пропуску для
автомобільного сполучення «Ш егині», на українсько-польському кордоні»
підписано та підтверджено до оплати акти виконаних робіт на суму
135 000,00 євро.
Н а сьогодні розпочато роботи з проектування.
У рамках Флагманської ініціативи Східного партнерства «Інтегроване
управління кордонами» реалізуютєся проект міжнародної технічної допомоги
«Впровадження автоматизованої системи інтелектуального відеоконтролю в
автомобільному пункті пропуску «Нова Гута - Нові Яриловичі» на білорусько-
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українському кордоні (IVCO)» (Грантовий договір ENPI/2016/381-396) (далі проект IVCO).
Проект IVCO передбачає впровадження системи відеоконтролю, що
надасть змогу удосконалити інфраструктуру в пунктах пропуску шляхом
створення сучасних технічних систем митного контролю, спрямованих на
боротьбу з незаконним переміщенням товарів і транспортних засобів через
митний кордон між Україною і Республікою Білорусь, збільшення пропускної
здатності пункту пропуску «Нові Яриловичі» шляхом забезпечення пунктів
пропуску технічним обладнанням та прискорення митних процедур.
Результатом проекту IVCO стане запуск і функціонування такої системи
в пункті пропуску «Нові Яриловичі», яка призведе до зменшення часу
очікування на кордоні і допоможе митним службам мінімізувати ризики
контрабанди, а також буде сприяти законному транзиту товарів через кордон
двох країн.
У результаті успішної реалізації проекту нова система відеоконтролю,
а також модернізована система ПРІНЕКС з обміну інформацією між митними
органами України та Республіки Білорусь будуть встановлені і почнуть
повноцінну роботу в найбільшому міжнародному пункті пропуску для
автомобільного сполучення «Нові Яриловичі - Нова Гута» на українськобілоруському кордоні.
Довідково:
Сума гранту ЄС - 800 000,00 євро, з них:
для Держмитслужби - 205 400,00 євро на закупівлю
відеоконтролю,
співфінасування Держмитслужби - 75 000,00 євро.
Період реалізації проекту: 40 місяців (01.04.2017 - 20.07.2020).

обладнання

системи

Донор: Європейський Союз.
Бенефіціар: Державна митна служба України, Державна фіскальна служба
України, Державна митна служба Республіки Білорусь.
Виконавець: М іжнародна організація з міграції (МОМ).
Реципієнти: Державна митна служба України, Державна фіскальна
служба України, Державний митний комітет Республіки Білорусь.
Зареєстровано в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України (Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України)
(реєстраційні картки проекту IVCO № 3662 від 23.08.2017, № 4135
від 10.07.2019 та № 4135-01 від 27.12.2019, № 4135-02 від 09.07.2020).
Створено Спеціальну робочу групу проекту IVCO в Держмитслужбі
(наказ Держмитслужби від 16.04.2020 № 140).
Виготовлено
проектну
документацію
з
будівництва
системи
відеоконтролю, яка пройшла експертизу (в рамках співфінансування).
Виконавцем проекту IVCO М іжнародною організацією з міграції
закуплене обладнання (камери, сервери та програмне забезпечення) передане
Державній митній службі України.
На сьогодні термін реалізації проекту IVCO завершено.
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Держмитслужбою розроблено проект наказу М іністерства фінансів
України «Про затвердження Порядку використання окремих технічних засобів
митного контролю (комплексних скануючих систем стаціонарного типу) в
автомобільних пунктах пропуску через державний кордон України».
Міністерством фінансів України вказаний проект наказу погоджено та
включено до Плану діяльності Мінфіну з підготовки проектів регуляторних
актів на 2020 рік, затвердженого наказом Мінфіну від 12.12.2019 № 525
(пункт 43). Проект наказу та проект аналізу регуляторного впливу до нього
знаходяться на розгляді у Мінфіні.
Завершено процес передачі згідно з ‘ розподільчим балансом від
Волинської, Львівської, Закарпатської та Чернівецької митниць ДФС до
Волинської,
Г алицької,
Закарпатської
та
Буковинської
митниць
Держмитслужби відповідно скануючих систем Nuctech.
Держмитслужбою було здійснено переоформлення правовстановчих
документів на землю та надано митницям Держмитслужби право на
оперативне управління відповідними земельними ділянками.
Державною митною службою України та її територіальними органами
вжито ряд заходів, спрямованих на прийняття в експлуатацію комплексних
скануючих систем стаціонарного типу для огляду транспортних засобів та
контейнерів, зокрема:
виготовлення технічних паспортів на нежитлові приміщення;
проведення технічного обстеження нежитлових приміщень щодо
можливості надійної та безпечної експлуатації;
проведення незалежної експертної оцінки нежитлових приміщень.
Держмитслужбою було заплановано встановлення 15 вагових комплексів
для вимірювання маси транспортних засобів в пунктах пропуску, але
відповідно до Закону України від 14 листопада 2019 року № 294-ІХ «Про
Державний бюджет України на 2020 рік» (зі змінами) видатки розвитку
Державної митної служби України на встановлення вагових комплексів для
вимірювання маси транспортних засобів у русі в пунктах пропуску не
передбачені.
Однак необхідно зазначити, що у 2020 році було змонтовано та
завершуються заходи з пусконалагодження (введення в експлуатацію)
4 вагових комплексів (міжнародні пункти пропуску для автомобільного
сполучення Чоп та Ужгород Закарпатської митниці Держмитслужби),
обладнання до яких отримано від ДФС (закуплено у 2017 році).
Відповідно до затвердженого Річного плану закупівель Держмитслужби
на 2020 рік було проведено успішних 109 закупівель (таких, за результатами
яких відбулось укладання договору та постачання предмету закупівлі) за
2020 рік та укладено договори на суму 112 910, 775 тис. гривень.
Усі закупівлі проведено відповідно до вимог Закону України «Про
публічні закупівлі» та із застосуванням системи електронних закупівель
ProZorro.
Загальна економія бюджетних коштів після проведених конкурентних
процедур закупівель склала 3 189,113 тис. гривень.
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Держмитслужбою здійснювались заходи щодо розвитку матеріальнотехнічної бази структурних підрозділів та відокремлених структурних
підрозділів.
У частині матеріально-технічного забезпечення.
Відповідно до проведених процедур закупівлі здійснюється матеріальнотехнічне забезпечення підрозділів Держмитслужби (канцелярські товари, папір,
бланкова
продукція
(фірмові
бланки
Держмитслужби,
сертифікати
відповідності, особові справи та інші), предмети меблів) для подальшої видачі
структурним підрозділам Держмитслужби.
Забезпечено
отримання
міжнародної
технічної
допомоги
для
територіальних органів у рамках Програми ЕХВ8.
Забезпечено переміщення та розміщення посадових осіб структурних
підрозділів Держмитслужби до майнового комплексу за адресою: м. Київ,
вул. Дегтярівська, 11-г.
Затверджено Порядок використання службових транспортних засобів
загального,
спеціального
(спеціалізованого)
призначення
(наказ
Держмитслужби від 07.10.2020 № 440) та проведено щоквартальний
моніторинг наявності та технічного стану автотранспортних засобів
територіальних органів Держмитслужби відповідно до вимог зазначеного
наказу.
Забезпечено встановлення пропускної системи на території майнового
комплексу Держмитслужби за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-г.
У зв’язку із введенням заходів карантину здійснювались такі заходи:
забезпечено працівників Державної митної служби України захисними
(респіратори, маски захисні) та дезінфікуючими засобами під час виконання
службових обов’язків на виконання Закону України від 17 березня 2020 року
№ 530-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України,
спрямованих на запобігання виникненню і поширенню короновірусної
хвороби (СОУГО-19)»;
забезпечено нерегулярні пасажирські перевезення (доставка) до місця
роботи для працівників Державної митної служби України для виконання
службових обов’язків на виконання положень частини д ев’ятої пункту 2
постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про
запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2» (зі змінами).
Підготовлено та направлено до Мінфіну на розгляд та погодження проект
наказу Мінфіну «Про затвердження Інструкції про порядок допуску на
територію майнового комплексу Державної митної служби України» (лист
Держмитслужби від 01.10.2020 № 08-1/21-04/5.1/12722).
Доопрацьовано з урахуванням зауважень М інфіну проект наказу Мінфіну
«Про затвердження Інструкції про порядок допуску на територію майнового
комплексу Державної митної служби України» та направлено листом
Держмитслужби від 24.11.2020 № 08-1/21-04/5.1/15713.
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Укладено договір між Держмитслужбою та ДП «Київська офсетна
фабрика» від 10.12.2020 № 87 про виготовлення комплектів уніфікованих
митних квитанцій форма МД-1.
Затверджено Перелік матеріальних цінностей, які можуть закуповуватися
для потреб апарату Держмитслужби (наказ Держмитслужби від 20.11.2020
№ 55-г).
Підготовлено та направлено Мінфіну пропозиції до проекту постанови
Кабінету Міністрів України «Про затвердження опису та зразків форменого
одягу посадових осіб Державної митної служби України, норм забезпечення
форменим одягом і строків його носіння» (лист Держмитслужби від 09.12.2020
№ 08-1/21-04/5.1/16655).
З метою забезпечення безперебійної роботи митниць Держмитслужби
підготовлено Розподіл матеріальних цінностей, що знаходяться на балансі
Держмитслужби (наказ Держмитслужби від 11.12.2020 № 60-г «Про передачу
матеріальних цінностей, що знаходяться на балансі Держмитслужби»).
У частині управління об’єктами державної власності, що належать до
сфери управління Держмитслужби.
З урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня
2018 року № 1200 «Про утворення Державної податкової служби України та
Державної митної служби України» зі сфери управління Державної фіскальної
служби України передано до сфери управління Держмитслужби 2068 будівель
та споруд, а також передано з балансу Державної фіскальної служби України
та її територіальних органів на баланс Держмитслужби та її територіальних
органів 225 земельних ділянок.
Укладено договори на електро-, водо- і теплопостачання:
договір
про
постачання
електричної
енергії
від
05.03.2020
№ 41481017ПУ-Т120;
договір на закупівлю товару (теплова енергія у гарячій воді)
від 26.03.2020 № 1110620;
договір про закупівлю послуг з централізованого водопостачання
від 04.11.2020 № 23171/1-5-10-ДВ;
договір про закупівлю послуг з центрального водовідведення
від 04.11.2020 № 23172/1 -5-10-ДКЮ;
договір про надання послуг зі збирання, вивезення та захоронения ТПВ
від 06.02.2020 № 510332/20/4.
Забезпечено встановлення в Державній митній службі України та її
територіальних органах автоматизованої системи «Ю ридичні особи», а також
відображення в ній інформації щодо прийнятих до сфери управління
Держмитслужби будівель та споруд та переданих на баланс Держмитслужби
земельних ділянок та подання до Фонду державного майна України як
головного розпорядника Єдиного реєстру об ’єктів державної власності
відповідної інформації за встановленими формами.
З метою здійснення заходів, пов’язаних із наглядом, технічним
обслуговуванням,
експлуатацією,
раціональним
використанням
та
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збереженням нерухомого майна, що обліковується на балансі Державної
митної служби України, видано наказ Держмитслужби від 25.02.2020 № 73
«Про делегування територіальним органам Держмитслужби повноважень
щодо управління нерухомим майном, здійснення державної реєстрації
нерухомого майна та подання Податкової декларації з плати за землю», видано
148 довіреностей, які направлено територіальним органам Держмитслужби.
Для забезпечення проведення державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та прав постійного користування земельними ділянками на
ім ’я Державної митної служби України видано наказ Держмитслужби
від 17.06.2020 № 221 «Про надання повноважень», відповідно до якого
керівників територіальних органів Держмитслужби уповноважено на право
подачі та підписання документів, необхідних для державної реєстрації,
перереєстрації на ім ’я Державної митної служби України права власності та
інших речових прав на нерухоме майно за його місцезнаходженням та внесено
зміни до нього наказами Держмитслужби від 08.07.2020 № 244, від 08.09.2020
№ 375, від 24.11.2020 № 533, від 07.12.2020 № 557.
З метою посилення контролю за ефективним та раціональним
використанням
і
збереженням
нерухомого
майна
видано
накази
Держмитслужби від 25.06.2020 № 30-Г та № 31-Г «Про надання права
оперативного управління (користування) нерухомим майном»; від 21.12.2020
№ 587 «Про закріплення державного нерухомого майна на праві оперативного
управління територіальними органами Держмитслужби»; від 06.11.2020
№
52-Г
«Про
розміщення
Координаційно-моніторингової
митниці
Держмитслужби та оплати комунальних послуг».
Забезпечено розгляд матеріалів,
отриманих від територіальних
органів Держмитслужби
(техніко-економічне обгрунтування, рішення
балансоутримувачів будівель та споруд - про доцільність продовження діючих
договорів оренди, а також про намір передачі майна в оренду та включення
його до переліку першого або другого типу), за результатами чого Державна
митна служба України як орган управління приймала рішення щодо
погодження або відмови прийнятого рішення балансоутримувачем (митницею).
Внесено зміни до наказу Держмитслужби від 24.12.2019 № 65 «Про
затвердження Зведеного розподілу річних лімітів споживання теплової,
електричної енергії, природного і скрапленого газу та води в натуральних
показниках по Державній митній службі України та її територіальних органах,
що фінансуються з Державного бюджету України, на 2020 рік» наказами
від 21.10.2020 № 466, від 16.11.2020 № 522 у частині коригування лімітів
споживання паливно-енергетичних ресурсів та води у натуральних показниках
по Державній митній службі України та її територіальних органах.
Для встановлення лімітів споживання паливно-енергетичних ресурсів та
води у натуральних показниках по Державній митній службі України та її
територіальних органах на 2021 рік видано наказ Держмитслужби
від 24.12.2020 № 66-Г «Про затвердження Зведеного розподілу річних лімітів
споживання теплової, електричної енергії, природного і скрапленого газу та
води в натуральних показниках по Державній митній службі України та ї ї
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територіальних органах, що фінансуються з Державного бюджету України, на
2021 рік».
Додатковою угодою від 30.12.2020 № 1 продовжено строк дії договору
від 11.02.2020 № 6 між Держмитслужбою та ДП «Сервісно-видавничий центр»
для
забезпечення
проведення
поточних ремонтних робіт об ’єктів
інфраструктури та інженерних мереж Держмитслужби.
Протягом 2020 року забезпечено підготовку та вчасне подання звітної
інформації про:
обсяги вилучення та обсяги знищення тютюнових виробів та алкогольних
напоїв;
рух майна, вилученого через порушення митних правил, та подальше
розпорядження ним;
розпорядження майном, що перейшло у власність держави (крім
конфіскованого за рішенням суду);
транспортні засоби, що перейшли у власність держави;
обсяги переданих конфіскованих товарів і транспортних засобів органам
ДВС для подальшого розпорядження та обсяги перерахованих до бюджету
коштів від їх реалізації.
Забезпечено:
ведення обліку культурних цінностей шляхом супроводження відповідної
електронної бази даних;
направлення інформації про предмети, які в установленому порядку
визнані культурними цінностями, на адресу М іністерства культури та
інформаційної політики України для прийнятгя рішення про їх передачу для
постійного зберігання в державну частину музейного, бібліотечного та
архівного фондів або релігійним організаціям;
якісну підготовку та своєчасне надання відповідей на звернення (запити,
скарги) державних органів, юридичних та фізичних осіб з питань, що належать
до компетенції відділу.
З метою визначення організаційних та процедурних засад діяльності
комісії митниці з питань розпорядження майном, що переходить у власність
держави, видано наказ Держмитслужби від 04.11.2020 № 503 «Про
затвердження Положення про комісію митниці з питань розпорядження
майном, що переходить у власність держави».
Забезпечено підготовку, супроводження та участь у виданні наказу
М іністерства фінансів України від 08.09.2020 № 555 «Про внесення змін до
наказу Міністерства фінансів України від ЗО травня 2012 року № 627»,
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 29.12.2020 за № 1310/35593.

Організація фінансової діяльності Держмитслужби, її територіальних
органів
Відповідно до затвердженого кошторису на 2020 рік за бюджетною
програмою 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики»
бюджетні призначення на січень - грудень затверджено у розмірі
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З 546 871,0 тис. гри, профінансовано - 3 546 862,9 тис. гри, або на 100,0
відсотків.
Порядок організації ведення бухгалтерського обліку затверджено наказом
Державної митної служби України від 15.10.2019 № 11 «Про порядок
організації бухгалтерського обліку та про деякі фінансові питання».
Проекти паспортів за усіма бюджетними програмами надано до
М іністерства фінансів України листом Держмитслужби від 27.01.2020
№ 1/22-01/4/1310.
Інформацію про виконання паспортів та оцінку ефективності бюджетних
програм за 2020 рік буде надано Мінфіну у терміни для складання річної
звітності (лист Мінфіну від 11.01.2021 № 16000-03-5/592).
Бюджетний запит Держмитслужби на 2021 - 2023 роки надано до
М іністерства фінансів України у визначені терміни (лист Держмитслужби
від 17.08.2020 № 08-1/22-05/5.1/9824 та від 17.09.2020 № 08-1/22-05/5.1/11845).
Зведену фінансову та бюджетну звітність надано до М іністерства фінансів
України:
за І квартал 2020 року (лист від 15.04.2020 № 08-1/22-02/5.1/3754),
за перше півріччя 2020 року (лист від 15.07.2020 № 08-1/22-02/5.1/7960),
за 9 місяців (лист від 15.10.2020 № 08-1/22-05/5.1/13533),
за 2020 рік (буде надано у встановлені Мінфіном терміни, до 29.01.2021).
Упродовж 2020 року було розроблено та затверджено:
Ш татний розпис Держмитслужби на 2020 рік (погоджено Міністерством
фінансів України 10.02.2020) з метою забезпечення виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати
праці працівників державних органів» (у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 15 січня 2020 року № 16 «Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15), який
введено в дію наказом Держмитслужби від 11.02.2020 № 51 «Про введення в
дію Ш татного розпису на 2020 рік Державної митної служби України»;
Ш татн и й розпис на 2020 рік (погоджено з М іністерством фінансів
України 05.05.2020) з метою забезпечення виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 24 квітня 2020 року № 310 «Питання оплати праці
посадових осіб та працівників Державної митної служби», який введено в дію
наказом Держмитслужби від 06.05.2020 № 163 «Про введення в дію Штатного
розпису на 2020 рік Державної митної служби»;
Ш татний розпис на 2020 рік (погоджено з Міністерством фінансів
України 25.05.2020) відповідно до Положення про Державну митну службу
України та у зв’язку із погодженням Міністерством фінансів України
структури апарату Держмитслужби, який введено в дію наказом
Держмитслужби від 26.05.2020 № 183 «Про введення в дію Структури апарату
Державної митної служби України та Ш татного розпису Державної митної
служби України на 2020 рік»;
Ш татний розпис на 2020 рік (погоджено з М іністерством фінансів
України 22.06.2020) відповідно до Положення про Державну митну службу
України та у зв ’язку із погодженням Міністерством фінансів України
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структури апарату Держмитслужби, який введено в дію наказом
Держмитслужби від 23.06.2020 № 228 «Про введення в дію Структури апарату
Державної митної служби України та Ш татного розпису Державної митної
служби України на 2020 рік»;
Ш татний розпис на 2020 рік (погоджено з М іністерством фінансів
України 21.08.2020) відповідно до Положення про Державну митну службу
України та у зв’язку із погодженням М іністерством фінансів України
структури апарату Держмитслужби, який введено в дію наказом
Держмитслужби від 25.08.2020 № 342 «Про введення в дію Структури апарату
Державної митної служби України та Ш татного розпису Державної митної
служби України на 2020 рік»;
Перелік змін до штатного розпису на 2020 рік (погоджено з
Міністерством фінансів України 28.09.2020) відповідно до Положення про
Державну митну службу України, який введено в дію наказом Держмитслужби
від 05.10.2020 № 433 «Про введення в дію Переліку №1 змін до Штатного
розпису Державної митної служби України на 2020 рік»;
Ш татний розпис на 2020 рік (погоджено з М іністерством фінансів
України 04.12.2020) відповідно до Положення про Державну митну службу
України та у зв’язку із погодженням Міністерством фінансів України
структури апарату Держмитслужби, який введено в дію наказом
Держмитслужби від 07.12.2020 № 555 «Про введення в дію Структури апарату
Державної митної служби України та Ш татного розпису Державної митної
служби України на 2020 рік»;
Перелік змін до штатного розпису на 2020 рік (погоджено з
Міністерством фінансів України 23.12.2020) відповідно до Положення про
Державну митну службу України, розпорядження Кабінету Міністрів України
від 23.12.2020 № 1622-р «Про визначення кількості заступників Голови
Державної митної служби України», який введено в дію наказом
Держмитслужби від 23.12.2020 № 596 «Про введення в дію Переліку №1 змін
до Ш татного розпису Державної митної служби України на 2020 рік».
Було
опрацьовано
та
організовано
затвердження
керівництвом
Держмитслужби 61 штатного розпису територіальних органів Держмитслужби,
26 штатних розписів територіальних органів Державної митної служби
України як відокремлених підрозділів (відповідно до наказу Держмитслужби
від 19.10.2020 № 460 «Про утворення територіальних органів Державної
митної служби України як відокремлених підрозділів»), а також 36 переліків
змін до штатних розписів територіальних органів Держмитслужби (згідно з
наказами Держмитслужби від 03.02.2020 № 32 «Про затвердження Вимог до
структури митниці Держмитслужби», від 06.03.2020 № 90 «Про створення та
ліквідацію деяких митних постів Волинської, Галицької, Київської, Північної
та Чорноморської митниць Держмитслужби», Законом України від 25 вересня
2020 року № 3963 «Про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет
України на 2020 рік» відповідно).
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Організація діяльності Держмитслужбн у сфері інформаційної політики
Держмитслужба дала згоду на провадження діяльності у рамках проекту
«Підтримка громадської ініціативи «За чесну та прозору митницю», який
реалізовувала Громадська організація «Інститут економічних досліджень та
політичних консультацій». Проект спрямований на підтримку Плану заходів
щодо реалізації концептуальних напрямів реформування системи органів, що
реалізують державну митну політику у частині забезпечення проведення
щорічних досліджень та оприлюднення результатів оцінки задоволеності
бізнесу рівнем обслуговування. Про участь у проекті було повідомлено
Секретаріат Кабінету Міністрів України (лист Держмитслужби від 31.01.2020
№ 08-3/26-01/3/1644).
У рамках проекту «За чесну та прозору митницю» було проведено
опитування серед експортерів та імпортерів щодо сприйняття рівня корупції у
митних органах. Повна інформація щодо цього опитування розміщена на
офіційному
вебпорталі
Держмитслужби
(https://customs.gov.ua/otsinkaсШаІшші). Регулярне надання актуальної інформації відбувається шляхом
оприлюднення на офіційному вебпорталі Держмитслужби відповідно до
наказу Держмитслужби від 14.12.2020 № 570.
З
метою ефективної взаємодії між бізнес-спільнотою та Державною
митною службою було утворено Громадську раду при Держмитслужбі (наказ
Держмитслужби від 17.11.2020 № 524).
Державною митною службою України розроблено і затверджено
комунікаційну
стратегію
Держмитслужби
(наказ
Держмитслужби
від 29.09.2020 № 416).

Організація діяльності Держмитслужби у напрямі реалізації правових
питань
Відповідно до положень абзацу двадцятого підпункту «а» пункту 1
статті 1 Указу Президента України від 08 листопада 2019 року № 837 «Про
невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави»
(доручення Кабінету Міністрів України від 18.11.2019 № 40306/2/1-19
(вх. Держмитслужби № 215 від 20.11.2019), згідно з розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1217-р «Питання Державної
митної служби» Держмитслужба з 8 грудня 2019 року здійснює покладені на
неї відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06 березня
2019 року № 227 «Про затвердження положень про Державну податкову
службу України та Державну митну службу України» функції і повноваження
ДФС, що припиняється, з реалізації державної митної політики, державної
політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування
законодавства з питань державної митної справи (проект розпорядження
погоджено листом від 03.12.2019 № 379/1).
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Проведено зустріч з представниками компанії П раво-Іш іїсе та
Українського Центру Медіації.
Відповідно до звітних даних кількість судових справ за їх участі у
січні - листопаді 2020 року (на 01.12.2020) становила 6 899 справ на суму
11 119 766 тис. грн (у тому числі: 3 627 справ на суму 10 176 590, тис. грн справи, провадження за якими було порушено у минулих роках, та
З 272 справи на суму 943 176 тис. грн - справи, провадження за якими було
порушено у звітному році).
Розглянуто 2 917 справ на 824 417 тис. грн, з них:
на користь митниць Держмитслужби вирішено 587 справ на суму
102 609 тис. грн, що складає 20 відс. від кількості та 12 відс. від суми
розглянутих судами справ (справ про оскарження рішень про визначення
митної вартості товарів на користь митниць Держмитслужби - 327 на суму
77 522 тис. грн);
на користь позивачів вирішено 2 330 справ на суму 721 808 тис. грн (або
80 відс. від кількості та 88 відс. від суми розглянутих справ) (справ про
оскарження рішень про визначення митної вартості товарів на користь
платників податків - 1 888 на суму 366 372 тис. гривні).
Провадження закінчено - винесено остаточні рішення у 1 596 справах на
суму 330 041 тис. грн (у т. ч. на користь митниць Держмитслужби - у
200 справах на 76 586 тис. гривень). Решта 5 303 справи на суму 10 789 725 тис.
грн знаходиться на розгляді - остаточні рішення не прийняті.
13 загальної кількості справ на розгляді у судах, зокрема, перебували
(перебувають) за позовами до митниць Держмитслужби 6 879 справ (або
99,7 відс.) на суму 11 081 933 тис. грн (або 99,7 відс.), у тому числі:
108 справ на 244 200,54 тис. грн (або 1,6 відс. від кількості та 2,2 відс. від
суми) - про оскарження податкових повідомлень-рішень;
4
901 справа на 9 065 324,71 тис. грн (або 71 відс. від кількості та
81,52 відс. від суми) - про оскарження рішень про визначення митної вартості
товарів;
325 справ на 54 142,63 тис. грн (або 4,7 відс. від кількості та 0,5 відс. від
суми) - про оскарження класифікаційних рішень;
1 справа на 1 036,72 тис. грн (або 0,01 відс. від кількості та 0,01 відс. від
суми) - про оскарження рішень про країну походження товарів;
14 справ на 1 207,12 тис. грн (або 0,2 відс. від кількості та 0,01 відс. від
суми) - про оскарження відмови у наданні податкових пільг;
162 справи на 195 663,89 тис. грн (або 2,3 відс. від кількості та 1,76 відс.
від суми) - спори про повернення з держбюджету сплачених податків;
91 справа на 52 277,14 тис. грн (або 1,3 відс. від кількості та 0,47 відс. від
суми) спори про стягнення збитків, спричинених здійсненням
(нездійсненням) митного контролю та оформлення;
956 справ на 856 666,48 тис. грн (або 13,9 відс. від кількості та 7,7 відс. від
суми) - інші спори;
53 справи на 245 234,23 тис. грн (або 0,8 відс. від кількості та 2,21 відс. від
суми) - спори щодо звільнення у зв’язку з люстрацією;
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268 справ на 366 179,11 тис. грн (або 3,9 відс. від кількості та 3,29 відс. від
суми) - інші спори, пов’язані з проходженням публічної служби.
М итним органам на постійній основі надавалась методологічна допомога,
зокрема, листами Держмитслужби:
від 12.02.2020 № 08-1/10-01/6/2070 щодо внесення змін до структури
Подільської митниці Держмитслужби;
від 14.02.2020 № 10/10-04/7/4 стосовно поширення норм Закону України
«Про звернення громадян» на звернення громадських організацій та їх
керівників;
від 03.03.2020 № 08-1/10-04/7/2593 про нарахування антидемпінгового
мита;
від 05.03.2020 № 08-1/10-04/7/2663 щодо надання практичної допомоги з
питання стягнення збитків у розмірі 32,6 млн грн;
від 11.03.2020 № 08-5/10-01/7/2778 щодо виконання судового рішення;
від 13.07.2020 № 10/10-04/7/67 щодо надання роз’яснення стосовно
необхідності або недоцільності підтвердження дії обставин непереборної сили
сертифікатом Торгово-промислової палати України;
від 15.09.2020 № 10/10-04/7/118 щодо узагальнення судової практики
стосовно подання декларантами у підтвердження заявленої митної вартості
товарів судових рішень, предметом оскарження в яких є рішення про
коригування митної вартості подібних товарів;
від 03.11.2020 № 10-04/7/184 щодо узагальнення практики з метою
підвищення ефективності правового супроводу справ за участю митних
органів.

Організація діяльності Держмитслужби у напрямі внутрішнього аудиту
Декларацію внутрішнього аудиту Державної митної служби України
підписано керівником Департаменту внутрішнього аудиту та Головою
Державної митної служби України.
Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту Держмитслужби на
2020 - 2022 роки та Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту
Держмитслужби на 2020 рік затверджено Головою Державної митної служби
України Максимом Нефьодовим 14.02.2020.
Планові внутрішні аудити не проводились, враховуючи виїзний характер
внутрішніх аудитів та у зв’язку із введенням в 2020 році обмежувальних
заходів на період дії карантину, запроваджених постановою Кабінету
М іністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУШ -19,
спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2», а також встановленням карантину
та запровадженням посилених протиепідемічних заходів на території із
значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 22 липня 2020 року № 641.
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Проведено позаплановий аудит відповідності вимогам законодавчих та
нормативно-правових актів України під час здійснення секторами митного
оформлення № 6 м/п «Київ - спеціалізований» та № 7 м/п «Київ спеціалізований» Київської митниці Держмитслужби митного контролю та
митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон
України у міжнародних експрес-відправленнях (на прикладі перевізника
ТОВ «Міжнародний експрес» (код ЄДРПОУ 35946375) та перевізника
ДП «Форінтос» (код ЄДРПОУ 31626281) за період з 08.12.2019 по 31.01.2020
(Аудиторський звіт від 12.03.2020).

Начальник управління організаційного
забезпечення роботи Служби
Департаменту організаційно-інформаційного
забезпечення роботи Служби
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