
Звіт роботи 

Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення 

Держмитслужби про виконання плану роботи Департаменту на 2021 рік 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальний 

виконавець 

Термін 

виконання 
Інформація про виконання 

Розділ 1. Організація та здійснення спеціальної та спеціалізованої підготовки посадових осіб територіальних органів 

Держмитслужби 

1.1 Організація і забезпечення 

спеціальної та 

спеціалізованої підготовки 

посадових осіб органів 

Держмитслужби за 

категоріями і тематикою, 

визначеними згідно з 

Планом організації 

підвищення рівня 

професійної 

компетентності посадових 

осіб Держмитслужби у 

2021 році, відповідно до 

Плану заходів з 

реформування та розвитку 

системи органів, що 

реалізують митну політику, 

затвердженого 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 

13.06.2020 № 569-р 

(проведення 50% 

навчальних програм 

підвищення кваліфікації в 

Управління 

спеціалізованої 

підготовки 

Управління 

кінологічного 

забезпечення 

Управління 

дистанційного 

супроводження 

та 

неінтрузивного 

контролю 

 

Упродовж 

року 

Відповідно до Плану підвищення рівня професійної 

компетентності, затвердженого наказом Державної 

митної служби України від 04.03.2021 № 156 «Про 

організацію підвищення рівня професійної 

компетентності посадових осіб Держмитслужби та її 

територіальних органів у 2021 році" (зі змінами) (далі - 

План) пройшли спеціальну та спеціалізовану підготовку 

6333 посадових осіб структурних підрозділів 

Держмитслужби та її територіальних органів за такими 

формами підготовки: очною на базі Департаменту – 240 

посадових осіб (4%); змішаною – 1545 посадових осіб 

(24%); очною в режимі онлайн – 463 посадові особи (7 %) 

та дистанційною – 4085 посадових осіб (65%). Для 

порівняння з 2020 роком, коли впродовж року пройшли 

таку підготовку 3797 посадових осіб, то за звітний період 

на 60% більше.  

 

Для покращення комунікації з територіальними органами 

Держмитслужби, представлення нововведень з питань 

організації та проведення спеціальної та спеціалізованої 

підготовки 15 березня 2021 року Департаментом було 

організовано і проведено оперативну нараду з 

керівниками управлінь (відділів) кадрового забезпечення 

територіальних органів Держмитслужби та посадовими 
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онлайн режимі), та з 

урахуванням реорганізації 

територіальних органів 

Державної митної служби 

шляхом їх приєднання до 

Державної митної служби, 

відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів 

України від 30 вересня 

2020 р. № 895 «Деякі 

питання територіальних 

органів Державної митної 

служби» 

особами, які відповідають за професійне навчання. 

15 листопада 2021 року посадові особи Департаменту 

прийняли участь у нараді з підрозділами по роботі з 

персоналом територіальних органів Держмитслужби та 

посадовими особами, які відповідають за професійне 

навчання з метою ознайомлення з функціонуванням 

програмного забезпечення «Дистанційне навчання» з 

використанням електронного цифрового підпису, яке 

було розроблене посадовими особами установи. Також 

було обговорено питання організації професійного 

навчання митників, які вимагають вирішення для 

забезпечення належної організації спеціальної та 

спеціалізованої підготовки 

1.2 Розробка спеціальних 

професійних 

(сертифікатних), загальних 

короткострокових та 

спеціальних 

короткострокових програм 

спеціальної та 

спеціалізованої підготовки 

посадових осіб 

Держмитслужби з 

врахуванням вимог 

постанови Кабінету 

Міністрів України від 

06.02.2019 № 106 «Про 

затвердження Положення 

про систему професійного 

Управління 

спеціалізованої 

підготовки 
 

Управління 

кінологічного 

забезпечення 

І квартал 

 

Департаментом, з урахуванням Положення про систему 

професійного навчання державних службовців, голів 

місцевих державних адміністрацій, їх перших 

заступників та заступників, посадових осіб місцевого 

самоврядування та депутатів місцевих рад, 

затвердженого ПКМУ від 06.02.19 № 106 (зі змінами), 

та наказу Національного агентства України з питань 

державної служби від 10.10.2019  № 185-19 «Про 

затвердження Вимог до змісту і структури програм 

підвищення кваліфікації державних службовців, голів 

місцевих державних адміністрацій, їх перших 

заступників та заступників, посадових осіб місцевого 

самоврядування  та депутатів місцевих рад» (зі 

змінами) розроблено та затверджено 79 програм 

спеціальної та спеціалізованої підготовки, з них: 28 – 

спеціальних професійних (сертифікатних), 51 – 
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навчання державних 

службовців, голів місцевих 

державних адміністрацій, 

їх перших заступників та 

заступників, посадових 

осіб місцевого 

самоврядування та 

депутатів місцевих рад» та 

наказу Національного 

агентства України з питань 

державної служби від 

10.10.2019  № 185-19 «Про 

затвердження Вимог до 

змісту і структури програм 

підвищення кваліфікації 

державних службовців, 

голів місцевих державних 

адміністрацій, їх перших 

заступників та заступників, 

посадових осіб місцевого 

самоврядування  та 

депутатів місцевих рад» 

спеціальну короткострокову програму підвищення 

кваліфікації.  

Програми підвищення кваліфікації у встановленому 

порядку було погоджено з Держмитслужбою (накази 

Держммитслужби: від 04.03.2021 № 154, від 30.03.2021 

№ 207, від 16.04.2021 № 259, від 29.04.2021 № 308, від 

08.06.2021 № 426, від 07.09.2021 № 675, від 25.11.2021 

№ 940). Відповідно до програм, з урахуванням нових 

підходів, було розроблено 79 навчально-тематичних 

планів спеціальної та спеціалізованої підготовки 

відповідних категорій учасників професійного 

навчання. Розроблені Департаментом програми 

підвищення кваліфікації та навчально-тематичні плани 

розміщено в програмно-інформаційному комплексі 

«Електронний навчально-методичний кабінет» (далі-

ЕНМК) та в електронній базі даних навчально-

тематичних планів Департаменту за адресою у 

відомчій мережі: http://172.21.160.11/method_office/ у 

рубриці «Програми» 

1.3 Здійснення моніторингу, 

актуалізації та розширення 

бази тестових завдань для 

перевірки рівня знань 

посадових осіб 

територіальних органів 

Держмитслужби, що 

проходять спеціальну та 

спеціалізовану підготовку. 

Впровадження в систему 

Управління 

спеціалізованої 

підготовки 

 

Упродовж 

року 

З урахуванням змін у митному законодавстві України 

оновлено та розширено базу даних тестових завдань 

для перевірки рівня знань посадових осіб 

територіальних органів Держмитслужби, що проходять 

підготовку на базі Департаменту. Зокрема розроблено 

1005 тестових запитання, в тому числі згідно нових 

форматів («багато з багатьох», «альтернативний 

вибір», «вписування вірної відповіді», «питання-

зображення») та 160 практичних ситуативних задач. 

Прийнято участь у розроблені тестових запитань для 

http://172.21.160.11/method_office/
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контролю перевірки знань 

нових форм тестових 

запитань 

перевірки рівня знань митного законодавства України 

посадових осіб митниць Держмитслужби 

1.4 Актуалізація (внесення 

змін, доповнень) 

навчально-методичних 

матеріалів для 

забезпечення спеціальної 

та спеціалізованої 

підготовки 

Управління 

спеціалізованої 

підготовки 

Упродовж 

року 

Проведено роботу щодо актуалізації та приведення у 

відповідність до змін у Митному кодексі України та 

нормативно-правових актах, прийнятих на його 

виконання, окремих лекційних та практичних занять, 

навчально-методичних матеріалів, закріплених за 

посадовими особами Департаменту. Зокрема, оновлено 

навчально-методичні матеріали за темами: 

- «Порядок виконання митних формальностей при 

застосуванні режиму спільного транзиту з використанням 

електронної транзитної системи"; 

- «Застосування угод про вільну торгівлю»; 

- «Порядок видачі митницею сертифікатів з перевезення 

(походження) товару EUR.1»; 

 - «Порядок роботи складу митного органу»; 

«Порядок митного оформлення гуманітарної та технічної 

допомоги»;  

- «Зберігання товарів і транспортних засобів під митним 

контролем. Склади тимчасового зберігання». 

Внесено зміни і доповнення до курсів/тем: 

- «Ознайомлення з англомовною термінологією основних 

міжнародних комерційних документів»; 

- «Викривач корупції та організація роботи з викривачами 

корупції в Держмитслужбі»; 

- «Практичні аспекти застосування національного 

законодавства щодо виконання положень 

Монреальського протоколу»; 

- «Монреальський протокол. Способи нелегального 

транспортування речовин, що руйнують озоновий шар»; 

- «Англійська мова професійного спрямування»; 
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- «Способи і технології підвищення ефективності 

управлінської діяльності» (додано тему «Візуальна 

психодіагностика осіб, схильних до правопорушень»; 

- «Надання домедичної допомоги» (3 теми). 

Переформатовано тренінги: 

- «Психологічні аспекти професійної діяльності» для 

проведення в онлайн форматі (в 2021р в онлайн форматі 

проводився вперше) – 6 тем; 

- «Лідерство та ключові компетенції керівника» для 

проведення в онлайн форматі 3 дні (в 2021 р. в онлайн 

форматі 3 дні проводився вперше) – 9 тем.  

1.5 Розробка нових лекційних 

та практичних навчальних 

занять за темами: 

«Види 

товаросупровідних та 

інших документів, які 

використовуються при 

міжнародних перевезеннях 

вантажів»; 

 «Коучинг - як стиль 

управління керівника»; 

«Ефективне ведення 

переговорів» в рамках 

тренінгу «Лідерство та 

ключові компетенції 

керівника»; 

 «Основні положення 

Міжнародної конвенції про 

Гармонізовану систему 

опису та кодування товару; 

 «Порядок ведення 

Управління 

спеціалізованої 

підготовки 

Упродовж 

року 

З метою забезпечення спеціалізованої підготовки 

розроблено 37 нових навчально-методичних матеріалів 

(тез лекцій, практичних занять тощо), що на 20 % більше 

у порівняні з 2020 роком (30 нових навчально-

методичних матеріалів). 
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митного реєстру об’єктів 

прав інтелектуальної 

власності»;  

 «Особливості 

заповнення заяви для 

реєстрації в митному 

реєстрі»; 

 «Правові позиції 

Верховного Суду по 

категоріях справ»; 

 «Використання 

можливостей міжнародної 

співпраці при здійсненні 

перевірок дотримання 

законодавства з питань 

митної справи»; 

 «Особливості 

організації міжнародної 

співпраці з митними 

органами іноземних 

держав» 

1.6 Розробка нових 

методичних матеріалів за 

темами: 

 «Габаритно-ваговий 

контроль транспортних 

засобів»; 

 «Визначення та 

контроль країни 

походження»; 

 «Методичні 

рекомендації по складанню 

Управління 

спеціалізованої 

підготовки 

Упродовж 

року 

Розроблено та розміщено в ЕНМК до рубрики «Видання» 

5 нових методичних матеріалів.  

Розробку методичних матеріалів за темою: «Оперативно-

розшукова діяльність», у зв’язку з відсутністю прийнятих 

нормативно-правових актів, перенесено до прийняття 

відповідних нормативно-правових актів 
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протоколу про порушення 

митних правил»; 

«Оперативно-

розшукова діяльність» (за 

умови прийняття 

нормативно-правових 

актів) 

1.7 Розробка дистанційного 

курсу «Особливості 

граматики англійської 

мови» 

Управління 

спеціалізованої 

підготовки 

Упродовж 

року 

Розроблено дистанційний курс спеціалізованої підготовки 

за темою «Особливості граматики англійської мови» для 

посадових осіб митниць  Держмитслужби (базовий та 

середній рівень підготовки), тривалістю 14 год/             

0,47 кредиту ЄКТС. Курс спрямований на розвиток 

граматичної компетентності та удосконалення знань з 

граматики англійської мови 

1.8 Організація та здійснення 

спеціалізованої підготовки 

посадових осіб 

територіальних органів 

Держмитслужби щодо 
оцінки відповідності 

підприємств критеріям 

АЕО 

Управління 

спеціалізованої 

підготовки 

Упродовж 

року 

Організовано та здійснено спеціалізовану підготовку 

116 учасників професійного навчання за тематикою: 

«Оцінка відповідності підприємств критеріям АЕО 

«Належна система ведення бухгалтерського обліку, 

комерційної та транспортної документації», 

«Дотримання вимог митного та податкового 

законодавства України, а також відсутність фактів 

притягнення до кримінальної відповідальності», 

«Стійкий фінансовий стан» та «Забезпечення 

практичних стандартів компетенції або професійної 

кваліфікації відповідальної посадової особи 

підприємства» 

1.9 Організація та здійснення 

спеціалізованої підготовки 

тренерів та посадових осіб 

територіальних органів 

Держмитслужби  щодо 

Управління 

спеціалізованої 

підготовки 

Упродовж 

року 

Відповідно до наказу Державної митної служби 

України від 13.11.2020 № 520 «Про запровадження 

пілотного проекту з тестування роботи національної 

електронної транзитної системи» (зі змінами) 

проведено спеціалізовану підготовку 65 посадових осіб 
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реалізації положень Закону 

України «Про режим 

спільного транзиту та 

запровадження 

національної електронної 

транзитної системи» 

митниць Держмитслужби за тематикою: «Основні 

засади реалізації положень Закону України «Про 

режим спільного транзиту та запровадження 

національної електронної транзитної системи» за 

змішаною формою спеціалізованої підготовки. Крім 

цього, проведено спеціалізовану підготовку 116 

працівників митниць Держмитслужби за 

спеціалізованою короткостроковою програмою 

змішаної форми підготовки за темою «Основні засади 

реалізації положень Закону України «Про режим 

спільного транзиту та запровадження національної 

електронної транзитної системи». Ключовою метою 

зазначеної спеціалізованої підготовки було навчання 

посадових осіб митниць Держмитслужби, які в 

подальшому забезпечуватимуть проведення навчання 

для інших посадових осіб підрозділів митного 

оформлення відповідних митниць Держмитслужби. З 

метою опанування значної кількості посадових осіб 

митниць Держмитслужби тематикою виконання 

митних формальностей при застосуванні процедур 

спільного транзиту розроблено короткострокову 

програму за дистанційною формою спеціалізованої 

підготовки за темою «Основні засади організації та 

здійснення режиму спільного транзиту товарів митною 

територією України», відповідно за якою пройшли 

навчання 291 працівник митниць Держмитслужби. 

Разом з цим, лекційне заняття за темами  «Основні 

засади організації та здійснення режиму спільного 

транзиту товарів митною територією України» 

«Порядок виконання митних формальностей при 

застосуванні режиму спільного транзиту з 

використанням електронної транзитної системи"  
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включено до  програм спеціалізованої підготовки. За 

цими програмами пройшли підготовку  546 працівників 

митниць Держмитслужби. Загалом проведено 

спеціалізовану підготовку 1018 працівників митниць 

Держмитслужби 

1.10 Здійснення моніторингу 

актуальності розділів та 

рубрик ПІК «Електронний 

навчально-методичний 

кабінет». Коригування 

структури та методичне 

супроводження  розділів та 

рубрик ПІК  

Управління 

спеціалізованої 

підготовки 

Управління 

кінологічного 

забезпечення 

Управління 

дистанційного 

супроводження 

та 

неінтрузивного 

контролю 

Упродовж 

року 

Проведено моніторинг актуальності розділів та рубрик 

ЕНМК. У розділи ЕНМК розміщено навчально-методичне 

забезпечення: 

 «Видання» - 5 (4 у 2020 році),  

«Нормативна база» – 10 (10 у 2020 році), «Програми» – 

79 (55 у 2020 році), «Спецпідготовка» - 71 (55 у 2020 

році). 

1.11 Впровадження 

асинхронного та 

синхронного режимів 

дистанційних курсів 

спеціалізованої підготовки 

відповідно до наказу 

Національного агентства 

України з питань 

державної служби від 

18.09.2020  № 173-20 «Про 

затвердження Методичних 

рекомендацій щодо 

організації підвищення 

кваліфікації державних 

службовців, голів місцевих 

Управління 

спеціалізованої 

підготовки 

Управління 

кінологічного 

забезпечення 

Управління 

дистанційного 

супроводження 

та 

неінтрузивного 

контролю 

Упродовж 

року 

Відповідно до наказу Національного агентства України 

з питань державної служби від 18.09.2020  № 173-20 

«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 

організації підвищення кваліфікації державних 

службовців, голів місцевих державних адміністрацій, 

їх перших заступників та заступників, посадових осіб 

місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад за 

дистанційною формою навчання» впроваджено 

асинхронний та синхронний режими спеціалізованої 

підготовки за дистанційною формою. Підготовлено та 

надіслано до митниць Держмитслужби методичні 

роз’яснення щодо механізму організації очного етапу 

спеціалізованої підготовки у дистанційному форматі, 

взаємодії учасників професійного навчання та 

Департаменту на різних етапах спеціалізованої 
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державних адміністрацій, 

їх перших заступників та 

заступників, посадових 

осіб місцевого 

самоврядування та 

депутатів місцевих рад за 

дистанційною формою 

навчання» 

підготовки, вимог до програмного забезпечення 

учасників професійного навчання для належного 

проведення занять в режимі відео конференцій, а також 

повідомлено про відповідні зміни у процесі підготовки 

 

1.12 Створення: 
 

    відео курсу за темою 

«Конвенція про захист 

прав людини. Механізм та 

застосування»; 
 

    інтерактивного 

дистанційного курсу з 

напрямку «Запобігання 

екологічним 

правопорушенням на 

кордоні»; 
 

    відео заняття з питань 

практичного користування 

базами даних викрадених 

культурних цінностей 

(Іnerpol, ІСОМ); 
 

    віртуальної екскурсії по 

експозиції підробок; 
 

    презентаційних 

відеороликів різних форм 

навчальних занять з 

Управління 

спеціалізованої 

підготовки 

 

 

ІV квартал 

 

ІV квартал 

 

 

Упродовж 

року 
 

 

ІV квартал 

 

Упродовж 

року 

 

 

Підготовлено та записано 6 відеоматеріалів за темами: 

«Порядок заповнення та видачі митницею 

сертифіката з перевезення (походження) товару 

EUR.1»; 

«Порядок митного оформлення транспортних 

засобів, що переміщуються через митний кордон 

України громадянами»; 

«Порядок проведення експертиз в справах про 

порушення митних правил»; 

«Стрес. Профілактика та методи боротьби зі 

стресом»; 

«Питання практичного користування базами даних 

викрадених культурних цінностей (Interpol, ICOM)»; 

«Проведення габаритно-вагового контролю при 

здійсненні митних формальностей щодо 

автотранспортних засобів при переміщенні через 

митний кордон України». 

Зроблено віртуальну екскурсію по експозиції підробок, 

яка розміщена на сайті Департаменту в рубриці 

«Віртуальний тур» у мережі Інтернет за адресою: 

https://dspkz.customs.gov.ua 



11 

найбільш актуальних тем 

митного спрямування та 

поширення їх у мережі 

Інтернет 

1.13 Забезпечення практичної 

спрямованості процесу 

спеціальної та 

спеціалізованої підготовки 

шляхом застосування 

ПІКів ЄАІС 

Держмитслужби та АСМО 

«Інспектор»  

Управління 

спеціалізованої 

підготовки 

Упродовж 

року 

Продовжується робота щодо інтеграції митних 

інформаційних ресурсів та автоматизованих систем 

Держмитслужби у процес підготовки з метою 

забезпечення її практичної спрямованості. Так, в процесі 

спеціалізованої підготовки крім ПІКів ЄАІС 

Держмитслужби та АСМО «Інспектор», бази даних 

nCEN, запроваджено практичне застосування модуля 

МСС, який використовується під час виконання митних 

формальностей під переміщення товарів у режимі 

спільного транзиту. Зокрема, з використанням  модуля 

МСС розроблено практичні заняття за темами: «Порядок 

виконання митних формальностей при застосуванні 

режиму спільного транзиту з використанням електронної 

транзитної системи» та «Ознайомлення з інтерфейсом 

національної електронної транзитної системи» 

1.14 Розробка професійно-

орієнтованих ситуацій 

митного спрямування із 

застосуванням 3D-моделей. 

Інтеграція ситуативних 

тестових запитань до відео 

сюжетів з використанням 

3D-моделей 

Управління 

спеціалізованої 

підготовки 

Упродовж 

року 

Завершено роботу щодо розробки професійно-

орієнтованої ситуації з проведення митного огляду 

товарів, що переміщуються в контейнері, за допомогою 

технології 3Д-моделювання. Розпочато розробку 

відеогри-симулятора щодо виконання митних 

формальностей з товарами, що переміщуються через 

автомобільний пункт пропуску (розроблено технічне 

завдання, створено сценарій гри, сформовано комплект 

комерційних, товаротранспортних документів, 

проводиться робота зі створення віртуального 

середовища та активного транспортного засобу, щодо 

якого виконуватимуться формальності відповідно до умов 

задачі та сценарію) 
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1.15 Розробка та впровадження 

бінарних занять з напрямку 

«Запобігання контрабанді 

та порушенням митних 

правил» 

Управління 

спеціалізованої 

підготовки 

Упродовж 

року 

Розроблено бінарне заняття на тему: «Запобігання 

незаконному вивезенню культурних та історичних 

цінностей за межі митної території України». У ході 

заняття розглядаються практичні ситуації з виявлення 

незаконного переміщення культурних цінностей та 

порядок взаємодії митних і правоохоронних органів під 

час виявлення та передачі предметів контрабанди 

1.16 Розробка навчального 

інтерактивного відео 

заняття про особливості 

користування базою даних 

EU-TWIX  

Управління 

спеціалізованої 

підготовки 

Упродовж 

року 

Підготовлено відеоінструкцію щодо використання 

посадовими особами митниць інтернет-інструменту EU-

TWIX. Відеоінструкцію розміщено на вебсервері 

Департаменту у відомчій мережі за адресою 

172.21.160.11, посилання «Відеолекції. Навчальні 

фільми» - «EU-TWIX: інтернет-інструмент для обміну 

інформацією про випадки незаконної торгівлі зразками 

видів дикої флори і фауни в Європі» 

1.17 Надання методичної та 

практичної допомоги 

територіальним органам 

Держмитслужби в 

організації професійного 

навчання без відриву від 

роботи 

Управління 

спеціалізованої 

підготовки 

Управління 

кінологічного 

забезпечення 

Упродовж 

року 

Територіальним органам Держмитслужби надано 

консультативну допомогу з питань: митного контролю 

і митного оформлення товарів та транспортних засобів 

комерційного призначення, застосування заходів 

митно-тарифного та нетарифного регулювання ЗЕД. 

Крім того, надано методичну допомогу з питань 

професійного навчання без відриву від роботи посадовим 

особам Департаменту митних платежів, контролю митної 

вартості та митно-тарифного регулювання ЗЕД 

Держмитслужби, митних постів «Краківець»,  «Львів - 

аеропорт» Львівської митниці  

1.18 Виконання, в межах 

компетенції, Плану заходів 

щодо реалізації 

концептуальних напрямів 

реформування системи 

Управління 

спеціалізованої 

підготовки 

Упродовж 

року 

Департаментом забезпечено, в межах компетенції, 

виконання Плану заходів щодо реалізації концептуальних 

напрямів реформування системи органів, що реалізують 

державну митну політику, затвердженого 

розпорядженням КМУ  від 13 травня 2020 р. № 569-р. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/542-2019-%D1%80#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/542-2019-%D1%80#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/542-2019-%D1%80#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/542-2019-%D1%80#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/542-2019-%D1%80#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/542-2019-%D1%80#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/542-2019-%D1%80#n14
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органів, що реалізують 

державну митну політику, 

затвердженого 

розпорядженням КМУ  від 

13 травня 2020 р. № 569-р 

Зокрема  відповідно до:  п.3 - розроблено та надіслано до 

Держмитслужби тестові запитання з метою перевірки 

рівня кваліфікації та оцінки доброчесності посадових осіб 

та працівників Держмитслужби; 

п.17 - розроблено дистанційний курс «Новітні підходи та 

практики постановки цілей і ключових показників 

діяльності, узгодження та каскадування цілей» (обсяг 

курсу -  8 годин (0,27 кредитів ЄКТС) курс впроваджено з 

вересня 2021 року), підготовку пройшли 56 осіб; 

п.22 - проведено 12 дистанційних семінарів (п. П.2.35) за 

темою «Запобігання та протидія корупції: впровадження 

практичних стандартів поведінки». Підвищення рівня 

професійної компетентності пройшли 434 посадові особи. 

За тематикою «Запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів» проведено 8 семінарів (308 осіб); 

п.53 - підготовлено листи до Національної академії 

Державної прикордонної служби України імені Богдана 

Хмельницького та до Департаменту боротьби з 

контрабандою та порушеннями митних правил 

Держмитслужби щодо визначення відповідальних осіб з 

питань підготовки за напрямком оперативно-розшукової 

діяльності; 

п.54 – згідно з Програмою підтримки управління 

державними фінансами в Україні (EU4PFM) на 2021 рік, 2 

експерта Департаменту прийняли участь 20-21.04.2021 у 

навчальному заході за темою: «Практичне застосування 

митного законодавства ЄС щодо прав інтелектуальної 

власності» 

1.19 Участь у запровадженні 

управління кадрами у 

Держмитслужбі на основі 

компетентнісного підходу 

Управління 

спеціалізованої 

підготовки 

Управління 

Упродовж 

року 

Розроблено презентаційні матеріали «Запровадження 

управління кадрами у Держмитслужбі на основі 

компетентнісного підходу» та надіслано для 

ознайомлення до Департаменту управління та розвитку 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/542-2019-%D1%80#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/542-2019-%D1%80#n14


14 

кінологічного 

забезпечення 

персоналу 

1.20 Розробка проєктів 

навчально-тематичних 

планів спеціальної та 

спеціалізованої підготовки 

посадових осіб 

Держмитслужби на 2022 

рік 

Управління 

спеціалізованої 

підготовки 

IV квартал Розроблено 55 проєктів навчально-тематичних планів 

спеціальної та спеціалізованої підготовки посадових осіб 

Держмитслужби на 2022 рік 

Розділ 2. Здійснення кінологічного забезпечення 

2.1 Проведення спеціальної 

підготовки кінологічних 

команд митниць, а саме: 

первинної  спеціальної 

підготовки 

кінологічних команд; 

спеціального курсу 

підготовки 

кінологічних команд 

Відділ 

кінологічного та 

ветеринарного 

забезпечення 

Упродовж 

року 

(відповідно 

до 

затверджен

ого графіку) 

Відповідно до Плану спеціальну підготовку пройшли 

93 кінологічних команди Держмитслужби із них: 

14 кінологічних команд – первинна спеціальна 

підготовка; 

79 кінологічних команд – спеціальний курс підготовки 

кінологічних команд 

 

2.2 Внесення змін до 

процедури проведення 

первинної спеціальної 

підготовки кінологічних 

команд митниць 

Держмитслужби  шляхом 

запровадження 

адаптаційного періоду (2 

тижні)  перебування 

службових собак на базі 

Департаменту до початку 

проведення первинної 

Відділ 

кінологічного та 

ветеринарного 

забезпечення 

Упродовж 

року 

Під час проведення онлайн нарад з керівниками 

підрозділів кінологічного забезпечення митниць 

узгоджено питання щодо запровадження адаптаційного 

періоду (2 тижні) перебування службових собак на базі 

Департаменту до початку проведення первинної 

спеціальної підготовки. 

Так, з метою проведення адаптації службових собак до 

нових умов утримання, догляду піч час проведення 

спеціальної первинної підготовки кінологічних команд та 

удосконалення робочих якостей відповідно до листів 

Львівської та Закарпатської митниці до Департаменту у 

листопаді 2021 було передано 2 службових собаки 
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спеціальної підготовки  

2.3 Запровадження  методики  

подвійної спеціалізації під 

час проходження 

спеціального курсу 

підготовки кінологічних 

команд  

Відділ 

кінологічного та 

ветеринарного 

забезпечення 

Упродовж 

року 

Під час проведення спеціальної підготовки кінологічних 

команд продовжується практика запровадження методики  

подвійної спеціалізації. 

З наявних 97 кінологічних команд - 45 кінологічних 

команд підготовлена за подвійною спеціалізацією  

2.4 Проведення 

короткострокової програми 

підвищення кваліфікації за 

темою: «Організація та 

здійснення кінологічного 

забезпечення в Державній 

митній службі України» 

для керівників відділів 

(секторів) кінологічного 

забезпечення митниць 

Держмитслужби 

Відділ 

кінологічного та 

ветеринарного 

забезпечення 

І квартал 

 

У період з 05 по 14.05.2021 року проведено підвищення 

кваліфікації для керівників кінологічних підрозділів 

митниць за темою: «Організація та здійснення 

кінологічного забезпечення в Державній митній службі 

України». Участь в цьому заході взяли  керівники 

кінологічних підрозділів 14 митниць. Основна мета 

заходу -  підвищення рівня знань керівників кінологічних 

підрозділів з організації здійснення кінологічного 

забезпечення та залучення кінологічних команд до 

процедури здійснення митного контролю, а також 

обговорення проблемних питань з організації здійснення 

кінологічного забезпечення  

2.5 Організація та проведення 

відомчих  змагань  

кінологічних команд  

митниць Держмитслужби  

Відділ 

кінологічного та 

ветеринарного 

забезпечення 

Упродовж 

року 

Згідно з пунктом 12 розділу ІІІ Положення про 

кінологічне забезпечення в Державній митній службі 

України, затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від 10.03.2021  

№ 148 «Про кінологічне забезпечення в Державній митній 

службі України»,  з метою визначення кращих 

кінологічних команд, популяризації набутого ними 

досвіду з підготовки та використання службових собак, та 

відповідно до пункту 2 розділу І Програми змагань 

кінологічних команд Держмитслужби, затвердженої 

наказом Департаменту спеціалізованої підготовки та 

кінологічного забезпечення Держмитслужби від   
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10.06.2021 № 233 «Про затвердження Програми 

проведення змагань кінологічних команд 

Держмитслужби,  у  період з 01.10.2021 по 23.10.2021 

проведено І етап змагань кінологічних команд митниць 

2.6 Забезпечення організації 

діяльності мобільних 

кінологічних груп 

Держмитслужби  в 

автомобільних та  

авіаційних пунктах 

пропуску через державний 

кордон, а також в місцях 

міжнародного поштового 

обміну 

Відділ 

кінологічного та 

ветеринарного 

забезпечення 

Упродовж 

року 

Відповідно до погодженого плану-взаємодії та плану-

завдання між Департаментом та Львівською митницею у 

період з 02.11.2021 по 04.11.2021 та з 06.12.2021 по 

12.12.2021 Департаментом було направлено мобільну 

кінологічну групу для проведення спеціальних заходів в 

зоні діяльності Львівської митниці. 

Так, за результатами проведеної роботи кінологічними 

командами Департаменту було виявлено 3 випадки 

незаконного переміщення тютюнових виробів загальною 

кількістю – 2520 пачок цигарок, та 1 випадок виявлення 4 

одиниць зброї, а саме ножів, що відносяться до холодної 

зброї 

2.7 Здійснення ветеринарного 

супроводу службових 

собак Департаменту та 

службових собак, що 

прибувають до 

Департаменту на 

спеціальну підготовку  

Відділ 

кінологічного та 

ветеринарного 

забезпечення 

Упродовж 

року 

Відповідно до п.2 Розділу ІІ Порядку ветеринарного 

обслуговування, утримання, годівлі службових собак та 

догляду за ними в Державній митній службі України, 

затвердженого наказом Мінфіну від 19.03.2021 № 161, у 

грудні проведено повне клінічне обстеження  4 

службових собак Департаменту. 

Щомісячно проводиться дезінфекція та дератизація місць 

утримання службових собак 

2.8 Узагальнення інформації 

про результати діяльності 

кінологічних підрозділів 

митниць з виявлення 

контрабанди наркотичних 

засобів, психотропних 

речовин, зброї, частин до 

Відділ 

кінологічного та 

ветеринарного 

забезпечення 

Щомісяця Щомісячно узагальнюються звіти кінологічних 
підрозділів митниць  щодо діяльності, ефективності 
роботи та проблематики. 

За звітний період з використанням кінологічних команд 

митниць  зафіксовано 616 випадків виявлення 

заборонених до переміщення через митний кордон 

України предметів та речовин, що у порівнянні з 2020 

роком – на 93 випадки більше. 



17 

зброї, набоїв та предметів 

порушень митних правил  

А також унаслідок результативної роботи кінологічних 

команд митниць спільно з правоохоронними органами 

України зафіксовано 53 випадки виявлення заборонених 

предметів та речовин, що у порівнянні з 2020 роком, на 30 

випадків більше 

 

2.9 Надання методичної 

допомоги у здійснені 

добору та тестування 

службових собак для 

інспекторів-кінологів 

митниць   

Відділ 

кінологічного та 

ветеринарного 

забезпечення 

Упродовж 

року 

Надано методичну допомогу у здійснені підбору 5 

службових собак для комплектування кінологічних 

команд Київської, Закарпатської, Львівської, Вінницької 

та Черкаської митниць  

2.10 Узагальнення інформації 

про стан кінологічного 

забезпечення митниць   

Відділ 

кінологічного та 

ветеринарного 

забезпечення 

Щокварталу Щоквартально здійснюється збір, аналіз та узагальнення 

інформації про стан кінологічного забезпечення митниць 

2.11 Забезпечення організації 

діяльності з обігу 

наркотичних засобів та 

психотропних речовин що 

використовуються 

Департаментом  під час 

спеціальної підготовки 

кінологічних команд 

Держмитслужби 

 

Відділ 

кінологічного та 

ветеринарного 

забезпечення 

Упродовж 

року 

Відповідно до Річного плану здійснення заходів 

державного нагляду Державної служби України з 

лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі - 

Держлікслужба) на 2021 рік, затвердженого наказом 

Держлікслужби від 30.11.2020 №1073 у період 25-26 січня 

2021 року посадовими особами відділу контролю за 

дотриманням ліцензійних умов діяльності з обігу 

підконтрольних речовин Держлікслужби проведено 

перевірку додержання Департаментом (суб’єктом 

господарювання) ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з обігу наркотичних засобів та 

психотропних речовин, які використовуються для 

підготовки кінологічних команд. За результатами 

перевірки – порушень вимог Ліцензійних умов не 

виявлено. 
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Також, відповідно до вимог Постанови КМУ №589 від 

03.06.2009 «Про затвердження Порядку провадження 

діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх 

обігом» до Держлікслужби у березні 2021 року надано 

звіт про реалізацію та використання наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів, препаратів 

(лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, 

психотропні речовини, включені до таблиць І, II і III 

переліку, та (або) прекурсори, включені до таблиці IV 

переліку, в кількості, що перевищує гранично допустиму 

станом на 31 грудня 2020 року. 

2.12 Забезпечення співпраці з 

Національною Академією 

Державної прикордонної 

служби України та 

Кінологічним Центром 

Головного Управління 

Національної поліції 

України в Хмельницькій 

області в напрямку обміну 

досвіду підготовки та 

використання службових 

собак 

Відділ 

кінологічного та 

ветеринарного 

забезпечення 

Упродовж 

року 

26.02.2021 на базі Департаменту проведено практичні 

заняття для офіцерів-кінологів Державної кримінально-

виконавчої служби України за темами: «Порядок 

використання наркотичних засобів і психотропних 

речовин під час дресирування службових собак» та 

«Привчання собак до огляду транспортних засобів, 

приміщення, багажу з метою виявлення наркотичних 

засобів та психотропних речовин». 

25–26.03.2021 на базі Хмельницького центру підвищення 

кваліфікації персоналу ДКВС України взято участь у 

Міжвідомчому практичному семінарі за темою: 

«Актуальні питання щодо підготовки та використання 

службових собак із навиків захисту». У заході взяли 

участь понад 40 представників кінологічних підрозділів 

Державної кримінально-виконавчої служби, Національної 

поліції України, Національної гвардії України, Служби 

безпеки України, Державної прикордонної служби 

України, Служби авіаційної безпеки ДП МА «Бориспіль» 

та обласного осередку Кінологічної спілки України.  

15.05.2021 взято участь у  відкритому турнірі серед 
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кінологів Збройних сил України, Національної поліції 

України, Служби безпеки України, Державної 

прикордонної служби України, Національної гвардії 

України, Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій, Державної кримінально-виконавчої служби 

України та недержавних охоронних фірм пам’яті Героя 

України полковника СБУ Каплунова Дмитра за 

програмою «Служба собак-детекторів». 

07.10.2021 на базі Департаменту проведено практичні 

заняття для інспекторів-кінологів Державної 

кримінально-виконавчої служби України за темою: 

«Привчання собак до пошуку та виявлення шуканої 

речовини (наркотичних засобів, вибухових речовин, 

стрілецької зброї та боєприпасів)» 

Розділ 3. Підготовка посадових осіб територіальних органів Держмитслужби з напрямку використання неінтрузивних 

методів та технічних засобів митного контролю 

3.1 Забезпечення 

спеціалізованої підготовки 

посадових осіб органів 

Держмитслужби 

Відділ 

неінтрузивних 

методів митного 

контролю 

Упродовж 

року 

Для забезпечення здійснення спеціальної підготовки 

посадових осіб органів Держмитслужби у цьому році 

було розроблено 6 програм за якими було проведено 

підготовку посадових осіб митниць та структурних 

підрозділів Держмитслужби за напрямком використання 

скануючих систем та технічних засобів митного 

контролю у кількості – 147 осіб (121 – 2020 рік) 

3.2 Розробка спеціального 

курсу підготовки 

операторів стаціонарних 

скануючих систем моделі 

Nuctech MB1215LC для 

огляду транспортних 

засобів та вантажів  

Відділ 

неінтрузивних 

методів митного 

контролю 

I квартал Розроблено спеціальний курс за тематикою «Підготовка 

операторів аналізу рентгенівських зображень, отриманих 

за допомогою комплексних скануючих систем 

стаціонарного типу NUCTECH MB 1215 LC» для 

посадових осіб митниць, де використовуються скануючі 

системи NUCTECH MB1215LC. 

Для реалізації та проведення на постійній основі 

спеціального курсу підготовки операторів стаціонарних 
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скануючих систем моделі Nuctech MB1215LC було: 

− здійснено робочу поїздку до Галицької 

митниці Держмитслужби (м/п «Краковець» та м/п 

«Мостиська»); 

− отримано практичні навички використання та 

експлуатації скануючих систем стаціонарного типу 

моделі NUCTECH MB 1215 LC; 

− з серверів скануючих систем відібрано значну 

кількість рентгенівських зображень за 2020-2021 роки 

(8716 шт.), які в подальшому були використані в процесі 

практичної підготовки операторів скануючих систем; 

− забезпечено збір результатів сканувань 

отриманих за допомогою скануючих систем Nuctech 

MB1215LC Чернівецької та Волинської митниць; 

− розроблено презентаційні матеріали з 

випадками виявлення предметів контрабанди та 

порушення митних правил з використанням скануючих 

систем моделі Nuctech MB1215LC 

3.3 Супроводження: 

програми-симулятора 

«SimFox» за результатами 

аналізу анкет учасників 

підготовки (редагування 

вже існуючих та створення 

нових валіз та сесій); 

сайту «Неінтрузивні 

методи митного 

контролю»; 

інформаційної бази 

митниць Держмитслужби, 

де використовуються 

Відділ 

неінтрузивних 

методів митного 

контролю 

Упродовж 

року 

Організовано роботу по підбору нових випадків 

виявлення предметів контрабанди та ПМП з 

використанням скануючих систем (моніторинг інформації 

з міжнародних ресурсів, соціальних мереж тощо). 

Здійснено актуалізацію та супроводження 

програмно-інформаційного комплексу за напрямком 

використання скануючих систем (програми-симулятора 

«SimFox»), а саме: 

- бази операторів скануючих систем, що пройшли 

підготовку; 

- існуючі валізи та сесії наповнено новим вмістом, 

для наближення завдань до потреб митників. 

До розділу «Зображення» сайту «Неінтрузивні 
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скануючі системи методи митного контролю» додано нові випадки виявлень 

предметів контрабанди та ПМП за допомогою скануючих 

систем моделі Nuctech MB1215LC Львівської митниці. 

Забезпечено підготовку інформаційних матеріалів з 

питань використання скануючих систем (забезпечення 

митниць скануючими системами (кількість, працюючі, 

використовуються), кількість підготовлених операторів 

скануючих систем у розрізі митниць) 

3.4 Забезпечення співпраці з 

представниками 

NUCTECH COMPANY 

LIMITED 

Відділ 

неінтрузивних 

методів митного 

контролю 

Упродовж 

року 

Проведено зустріч 16.03.2021 з представником 

ТОВ «НК СІСТЕМС» (налагоджено подальшу 

комунікацію та обговорено проблемні питання 

використання скануючих систем на митницях). 

Підготовлено та направлено відповідні листи 

дійсному та законному представнику NUCTECH 

COMPANY LIMITED в Україні пану Лі Цзісину. Основна 

мета - покращення роботи операторів скануючих систем у 

майбутньому та отримання програмного забезпечення для 

аналізу та обробки рентгенівських зображень, отриманих 

за допомогою комплексних скануючих систем 

стаціонарного типу NUCTECH MB1215LC, які будуть 

використовуватись Департаментом у процесі спеціальної 

підготовки 

3.5 Налагодження співпраці з 

навчальними центрами 

(Європейський 

регіональний навчальний 

центр ІКАО з АБ; НТЦ з 

АБ ПрАТ «Авіакомпанія 

«Міжнародні авіалінії 

України»; Навчально - 

сертифікаційний центр ДП 

«Украерорух» та ін.), які 

Відділ 

неінтрузивних 

методів митного 

контролю 

Упродовж 

року 

22.10.2021 року представники Департаменту 

провели онлайн зустріч з організаціями, що здійснюють 

підготовку персоналу з авіаційної безпеки. 

У заході прийняли участь представники 

Європейського регіонального навчального центру ІКАО з 

авіаційної безпеки Інституту ІКАО Національного 

авіаційного інституту та представники Учбового центру 

ТОВ «МАСТЕР-АВІА» Міжнародного аеропорту «Київ». 

Основна мета зустрічі - налагодження співпраці та 

розгляд можливості обміну теоретичним й практичним 
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здійснюють підготовку 

персоналу з авіаційної 

безпеки суб’єктів 

авіаційної діяльності 

досвідом за напрямком підготовки операторів скануючих 

систем. 

Сторонами було презентовано основні аспекти 

підготовки операторів скануючих систем митниць та 

підготовки операторів технічних засобів контролю на 

безпеку служб авіаційної безпеки. 

Надіслано до опрацювання проєкт договору про 

співпрацю для подальшої взаємодії та розвитку напрямку 

використання скануючих систем (рентгентелевізійних 

інтроскопів) 

3.6 Розроблення 

відеоматеріалів стосовно 

практичного використання 

технічних засобів митного 

контролю  

Відділ 

неінтрузивних 

методів митного 

контролю 

Упродовж 

року 

Підготовлено навчальне відео щодо практичного 

використання технічних засобів оперативної діагностики 

документів та цінних паперів на прикладі системи 

«Спектр Відео-МТ» та відеоматеріал щодо практичного 

використання портативного детектора контрабанди 

«Бастер К910B». Зазначені відеоматеріали 

використовуються під час підготовки посадових осіб 

митниць, які використовують технічні засоби при 

здійсненні митного контролю 

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

4.1 Забезпечення контролю за 

дотримання структурними 

підрозділами 

Департаменту 

виконавської дисципліни 

при виконанні завдань, 

визначених: законами 

України, постановами 

Верховної Ради України, 

актами та дорученнями 

Президента України, 

Сектор 

організаційно-

інформаційного 

забезпечення 

Упродовж 

року 

Контроль за виконанням структурними підрозділами 

контрольних завдань, визначених: законами України, 

постановами Верховної Ради України, актами та 

дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів 

України, Прем’єр-міністра України, розпорядчими 

документами  Держмитслужби та Департаменту, 

дорученнями керівництва  Держмитслужби та 

Департаменту, протоколами апаратних нарад  

Держмитслужби здійснюється постійно. 

Оцінка рівня виконавської дисципліни в Департаменті 

проводиться щомісячно. 
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Кабінету Міністрів 

України, Прем’єр-міністра 

України, розпорядчими 

документами  

Держмитслужби та 

Департаменту, 

дорученнями керівництва  

Держмитслужби та 

Департаменту, 

протоколами апаратних 

нарад  Держмитслужби 

Порушень строків виконання контрольних завдань не 

було 

4.2 Організаційне 

забезпечення проведення 

нарад Департаменту, 

підготовка відповідних 

матеріалів та протокольних 

рішень. Доведення рішень 

протоколів до виконавців 

та здійснення контролю за 

їх виконанням 

Сектор 

організаційно-

інформаційного 

забезпечення 

Упродовж 

року 

Протягом звітного періоду було організовано та 

проведено за дорученням керівництва наради  з 

керівниками структурних підрозділів з питань поточної 

діяльності Департаменту, за результатами яких складено 

26 протоколів. Доведено протокольні рішення нарад до 

виконавців та здійснено контроль за їх виконанням 

4.3 Забезпечення контролю за 

своєчасним та якісним 

розглядом звернень і 

запитів  народних 

депутатів України та 

підготовкою відповідей на 

них 

Сектор 

організаційно-

інформаційного 

забезпечення 

Упродовж 

року 

Контроль за своєчасним та якісним розглядом звернень і 

запитів народних депутатів України здійснюється 

постійно. Протягом звітного періоду звернень і запитів 

народних депутатів України не надходило 
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Розділ 5. Забезпечення взаємозв’язків з органами державної влади та місцевого самоврядування, міжнародного 

співробітництва з питань підвищення кваліфікації. Організація міжвідомчої взаємодії з суб’єктами інформаційних 

відносин 

5.1 Забезпечення співпраці із 

митними органами країн 

світу та представниками 

міжнародних організацій 

Управління 

спеціалізованої 

підготовки 

Упродовж 

року 

За звітній період працівники Департаменту в рамках 

співпраці з митними органами країн світу та 

представниками міжнародних організацій брали участь у 

таких заходах: 

18.01.2021-19.01.2021 - дистанційний семінар 

«Розширення можливостей усіх відповідальних 

посадових осіб на центральному та регіональному рівнях 

щодо практичних аспектів застосування митного 

законодавства з питань непреференційного походження 

товарів. Підготовка інструкторів» (EU4PFM). Презентація 

практики ЄС у сфері  визначення непреференційного 

походження товарів. Обговорення практики та труднощів, 

з якими стикаються митні органи України у роботі з 

непреференційним походженням товарів.  

17.02.2021 -  дистанційний семінар «Найкращі практики 

Європейського Союзу щодо стратегії розвитку та 

міжвідомчої співпраці кінологічних служб» (КМЕС в 

Україні та МВС України).  Отримання досвіду 

підготовки, використання службових собак Німеччини, 

Нідерландів, Данії, Португалії. 

18.02.2021-19.02.2021 -  дистанційний семінар 

«Застосування принципів навчання дорослих в підходах 

до онлайн або змішаного навчання: Можливості та 

проблеми» (DCAF). Женевський центр по управлінню 

сектором безпеки. ОБСЄ ПКРС). Отримання досвіду 

розробки курсів електронного навчання і вебінарів та 

створенні та підтримці систем управління навчанням. 

11.03.2021 – зустріч з міжнародним експертом за 

кінологічним напрямком (ОБСЄ). Повідомлення загальної 
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інформації про кінологічну службу Держмитслужби та 

Центр спеціальної підготовки (функції та обов’язки 

кінологічних команд, основні завдання кінологічних 

інспекторів, розмір та кількість персоналу, навчальні 

можливості, робота собак та їх благополуччя ). 

23.03.2021-25.03.2021 - дистанційний семінар «Аналіз 

митних порушень та профілювання ризиків у 

специфічних галузях» (EU4PFM). Особливості 

профілювання ризиків. Європейська практика аналізу 

митних правопорушень. 

06.04.2021-07.04.2021 -  дистанційний семінар «Найкращі 

практики ЄС щодо ринкового нагляду та відповідності 

товарів через співпрацю митних органів та органів 

ринкового нагляду» (EU4PFM).  

13.04.2021-14.04.2021 -  дистанційний семінар «NCTS 

Help Desk» (EU4PFM). 

16.04.2021  -  Перша зустріч представників кінологічних 

служб у рамках реалізації  Комплексної Програми ОБСЕ 

«Підтримка зміцнення спроможностей органів державної 

влади України у запобіганні та протидії обігу ЗБВР» 

(ОБСЄ). Зустріч з Кінологічним центром Іспанії за 

проектом ОБСЕ.  

20.04.2021-21.04.2021 - дистанційний семінар «Найкращі 

практики ЄС щодо ринкового нагляду та відповідності 

товарів через співпрацю митних органів та органів 

ринкового нагляду» (EU4PFM).  

11.05.2021-13.05.2021 - дистанційний семінар «Найкращі 

практики ЄС щодо ринкового нагляду та відповідності 

товарів через співпрацю митних органів та органів 

ринкового нагляду» (EU4PFM). 

16.04.2021 -  Друга зустріч представників кінологічних 

служб у рамках реалізації Комплексної Програми ОБСЕ 
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«Підтримка зміцнення спроможностей органів державної 

влади України у запобіганні та протидії обігу ЗБВР» 

(ОБСЄ). Зустріч з представниками Кінологічного центру 

Іспанії  та експертом Британії Джеффом Спайсером. 

 25.05.2021-28.05.2021 - дистанційний семінар «Навчання 

інструкторів з питань митної вартості» (EU4PFM).  

 01.06.2021-03.06.2021 - дистанційний семінар «Найкращі 

практики ЄС щодо захисту зникаючих видів фауни та 

флори (СІТЕС) через контроль міжнародної торгівлі, 

співпрацю митних та інших відповідальних органів» 

(EU4PFM).  

24.06.2021-25.06.2021 - дистанційний семінар «Найкраща 

практика ЄС щодо комп’ютеризованих систем IPR» 

(EU4PFM). 

01.07.2021-02.07.2021 - дистанційний семінар «Найкраща 

практика ЄС щодо розслідування злочинів пов’язаних з 

контрабандою та протидії контрабанді». 

09.07.2021 – зустріч з довгостроковим радником з питань 

посилення спроможностей митниці із забезпечення 

безпеки кордонів/контролю за дотриманням вимог 

чинного законодавства Програми EXBS Томасом 

Стефанелло. 

Мета заходу – ознайомлення з системою підготовки та 

підвищення кваліфікації посадових осіб Держмитслужби, 

технічними можливостями розроблення та проведення 

навчальних курсів, матеріально-технічною базою 

Департаменту та обговорення шляхів подальшої співпраці 

в рамках Програми EXBS. 

21–22.09.2021 – дистанційний семінар «Імплементація 

окремих положень Угоди СОТ про спрощення процедур 

торгівлі та Альтернативні правила походження товарів» 

проведений Німецьким товариством міжнародного 
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співробітництва (GIZ) за сприяння Мінекономіки у 

рамках проекту «Застосування та імплементація Угоди 

про асоціацію між ЄС та Україною у сфері торгівлі». 

Учасники ознайомились з практикою ЄС щодо прийняття 

попередніх рішень з класифікації товарів (ВТІ) та 

попередніх рішень з походження товарів (ВОІ). 

23-28.09.2021 -  навчальний курс з використання системи 

WCO CTS для посадових осіб структурних підрозділів та 

територіальних органів Держмитслужби за підтримки 

Програми з експортного контролю та безпеки кордонів 

(EXBS) Посольства США в Україні. 

29-30.09.2021  - ознайомчий візит представників 

Цивільної Гвардії Королівства Іспанії. Зустріч відбулася в 

межах реалізації заходу «Посилення можливостей 

кінологічних підрозділів Держмитслужби України в 

боротьбі з незаконним обігом ЗБВР», який передбачений 

спільним проєктом «Підтримка Державної митної служби 

України у запобіганні та боротьбі з незаконним обігом 

зброї, боєприпасів та вибухових речовин». 

10-12.10.2021 – робочий візит представників 

Департаменту та посадових осіб Закарпатської митниці до 

спеціального навчального кінологічного центру 

Словацької Республіки. Метою візиту був обмін сучасним 

передовим досвідом та підвищення рівня професійної 

підготовки персоналу Державної митної служби України, 

який залучений до виконання службових обов’язків на 

Українсько-Словацькій ділянці кордону. 

26.11.2021 -  спільна онлайн зустріч Департаменту та 

представників Консультативної місії Європейського 

Союзу (EUAM). Основна мета зустрічі – ознайомлення з 

напрямком підготовки операторів вантажних скануючих 

систем та налагодження подальшої співпраці. 
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22-26.11. 2021 - ознайомчий візит до Цивільної Гвардії 

Королівства Іспанії. Представники Департаменту за 

підтримки Організації з безпеки та співпраці в Європі 

взяли участь в ознайомчому візиті до структурних 

підрозділів Цивільної Гвардії Королівства Іспанії. 

Метою візиту було ознайомлення з організацією 

підготовки кінологічних команд Цивільної Гвардії, 

порядком їх залучення до контрольних заходів на 

державному кордоні, спільного використання 

кінологічних команд та сучасних технічних засобів 

контролю, а також узгодження порядку залучення 

експертів Цивільної Гвардії до підготовки кінологів 

Держмитслужби та Держприкордонслужби України. 

05.12.2021 - онлайн зустріч посадових осіб Департаменту 

з координаторами ОБСЄ з питань реалізації Комплексної 

Програми ОБСЄ «Підтримка зміцнення потенціалу 

державних органів влади України у запобіганні та 

протидії незаконному обігу зброї, боєприпасів та 

вибухових речовин (ЗБВР) в усіх аспектах». У ході 

зустрічі сторони обговорили організаційні питання 

багатомодульного тренінгу з підготовки інструкторів-

кінологів Держмитслужби із службовими собаками, 

проведення якого заплановано у 2022 році експертами-

кінологами Кінологічного навчального Центру Цивільної 

Гвардії Королівства Іспанії за сприяння та підтримки 

ОБСЄ 

5.2 Здійснення комунікації з 

представниками 

Всесвітньої митної 

організації, Регіональних 

навчальних центрів ВМО, 

міжнародних організацій, 

Управління 

спеціалізованої 

підготовки 

Упродовж 

року 

За звітній період працівниками Департаменту 

здійснювалась комунікації з представниками Всесвітньої 

митної організації, регіональних навчальних центрів 

ВМО, міжнародних організацій, державних установ, 

органів виконавчої влади та митних адміністрацій 

зарубіжних держав з питань функціонування 
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державних установ, органів 

виконавчої влади та 

митних адміністрацій 

зарубіжних держав з 

питань функціонування 

Регіональних навчальних 

центрів ВМО 

(м. Хмельницький, 

Україна) 

регіональних навчальних центрів ВМО                                  

(м. Хмельницький, Україна). 

Надано інформацію про діяльність РНЦ ВМО та РНКЦ 

ВМО (Україна) для розміщення на сайті РОІР ВМО, 

рубрика «Новини».  

Інформацію про діяльність РНЦ ВМО та РНКЦ ВМО 

(Україна) за I та II півріччя надано для розміщення на 

сайті РОІР ВМО, для інформаційного бюлетеня ВМО. 

Проаналізовано потреби інституційного розвитку РНЦ 

ВМО та РКНЦ ВМО (м. Хмельницький), та надіслано до 

Всесвітньої митної організації для їх реалізації у 2021-

2022 роках. 

Підготовлено інформацію англійською мовою про 

РНЦ/РКНЦ ВМО для опитувальника РОІР ВМО «Best 

Practices Guidance for ROCBs and RTCs» («Кращі 

практики РОІР ВМО та РНЦ ВМО»). 

 

Підготовлено та надіслано РОІР ВМО: 

- пропозиції щодо проведення 17-ої Глобальної 

зустрічі регіональних структур ВМО. 

-  інформацію для Плану дій РОІР ВМО  на 2022 рік 

для регіональних навчальних центрів регіону Європи. 

-  технічні завдання для реалізації потреб РНЦ /РКНЦ 

ВМО у 2022 році 

5.3 Опрацювання матеріалів 

сайту ВМО та митних 

адміністрацій інших країн з 

метою вивчення досвіду, 

ознайомлення з практикою 

впровадження та 

застосування інструментів 

ВМО, здійснення митної 

Управління 

спеціалізованої 

підготовки 

Упродовж 

року 

Опрацьовано матеріали сайту ВМО та митних 

адміністрацій інших країн з метою вивчення досвіду, 

ознайомлення з практикою впровадження та застосування 

інструментів ВМО, здійснення митної справи та 

підготовкою посадових осіб митниць. Узагальнені 

результати щомісяця надавалися керівництву, доводилися 

до особового складу Департаменту та розміщувались в 

ЕНМК  
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справи та підготовки 

посадових осіб митниць 

5.4 Участь в координації 

системи електронного 

навчання ВМО (платформа 

CLIKC!) для працівників 

територіальних органів 

Держмитслужби: 

 вивчення потреб 

посадових осіб митниць 

Держмитслужби; 

 формування списку; 

 надання паролю 

доступу; 

 звітування про кількість 

осіб, які пройшли навчання 

Управління 

спеціалізованої 

підготовки 

Упродовж 

року 

1. До структурних підрозділів  та територіальних органів 

Держмитслужби надіслано листи з переліком навчальних 

курсів, доступних на платформі електронного навчання 

ВМО CLiKC!. 

2. Вивчено потреби структурних підрозділів  та 

територіальних органів Держмитслужби щодо навчання 

посадових осіб на платформі електронного навчання 

ВМО CLiKC!. Сформовано відповідні списки. 

3. 85 посадових осіб структурних підрозділів та 

територіальних органів Держмитслужби, які надіслали 

реєстраційні форми та зареєструвалися на сайті ВМО 

CLiKC! отримали доступ до платформи електронного 

навчання.  

Надано консультації та проведено роз’яснювальну роботу 

з питань роботи з платформою електронного навчання 

ВМО CLIKC! 

81 посадова особа успішно завершила навчання на 

платформі ВМО 

5.5 Актуалізація та 

формування регіональної 

бази тренерів 

(європейського регіону 

ВМО) 

Управління 

спеціалізованої 

підготовки 

IV квартал Відібрано та включено до регіональної бази тренерів 

(європейського регіону ВМО) 11 посадових осіб 

Держмитслужби та її територіальних органів 

5.6 Участь у заходах ВМО 

(навчальні візити, офіційні 

зустрічі, конференції, 

робочі групи та ін., в тому 

числі онлайн) (за 

запрошенням) 

Управління 

спеціалізованої 

підготовки 

Упродовж 

року 

За звітній період працівники Департаменту брали 

участь у заходах ВМО: 

1. 18-19.02.2021 - 16-та Глобальна зустріч 

регіональних структур ВМО. Відбувся обмін досвідом  та 

обговорено питання:  

введення в дію Стратегії ВМО з інституційного розвитку 
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- Плану дій щодо пакету організаційного розвитку ВМО; 

посібника для успішного переходу до віртуального 

навчання в реальному часі; 

інструментів з управління людськими ресурсами на 

основі компетентнісного підходу для Регіонального 

Офісу з інституційного розвитку (РОІР) ВМО; 

зміцнення співпраці і координації між Регіональними 

структурами на регіональному рівні; інструменти та 

ініціативи ВМО: Останні розробки. 

2. 12-та сесія Комітету з інституційного розвитку (CBC) 

Всесвітньої митної організації за темою «Управління 

митницею в час викликів і надалі».  

Сесія відбувалася у 2 етапи: 

Фаза I (з 25.01 по 08.02.2021 року) - двотижневий 

документальний етап, під час якого делегати мали 

можливість надати свої коментарі до документів у 

спеціальній групі CBC, розміщеній на платформі ВМО 

CLiKC! 

Фаза II включала засідання у режимі вебконференцій, під 

час яких учасниками було розглянуто ряд питань. 

3. 02-04.03.2021 - організація та проведення в режимі 

онлайн вебінару ВМО з питань застосування системи 

управління ризиками та таргетингу стосовно товарів 

подвійного застосування та військового призначення. 

4. 15-18.03.2021 - онлайн семінар ВМО з питань 

запобігання незаконному обігу культурної спадщини 

PITCH, спрямованому на вдосконалення знань та навичок 

митників щодо запобігання правопорушенням, 

пов’язаним з незаконним обігом культурної спадщини, 

організований ВМО та ОБСЄ для митних адміністрації 

Східної та Центральної Європи.  

05-07.05.2021 - спеціалізований короткостроковий 
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навчальний курс за темою: «Запобігання незаконному 

переміщенню культурних цінностей через державний 

кордон України», із залученням представника ВМО - пані 

Марія Полнер (Mariya Polner, Senior Policy Advisor, 

Programme Lead – Cultural Heritage, Enforcement and 

Compliance SubDirectorate, WCO), яка провела в форматі 

онлайн виступ за темою «Деякі аспекти міжнародного 

контролю незаконного обігу культурних цінностей». 

5. 08.06.2021 - конференція керівників митних 

адміністрацій Європейського регіону ВМО. У складі 

делегації Держмитслужби представник Департаменту 

взяв участь в конференції, під час якої було обговорено 

ряд ключових питань, зокрема: Стратегічний план 

розвитку ВМО, альтернативні джерела фінансування 

заходів ВМО, надання лабораторії в Узбекистані статусу 

Регіональної лабораторії ВМО, звіт RILO Європейського 

регіону ВМО, номінація та вибори кандидатів до 

комітетів ВМО 

6. 05.07.2021 -  зустріч з делегацією ВМО на чолі з 

Генеральним секретарем Куніо Мікурією. 

Під час зустрічі для Генерального секретаря ВМО було 

презентовано роботу Департаменту, основні здобутки, 

навчальні програми та роботу Департаменту під час 

пандемії коронавірусу. Здійснювався супровід делегації. 

7. 12-15.10.2021- Європейська зустріч регіональних 

структур ВМО (Бішкек, Киргизія); 

8. 01.12.2022 - робоча онлайн-зустріч з керівником 

Регіонального офісу інституційного розвитку Всесвітньої 

митної організації паном Есером Ченгелем та старшим 

офіцером РОІР ВМО паном Мирхасаном Сеідзаде з 

метою обговорення Стратегічних планів РНЦ/РКНЦ 

ВМО (Хмельницький, Україна) на 2022-2025 роки; 
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9. 22-24.12.2021 - Віртуальна діагностична місія ВМО з 

питань управління персоналом для митної служби 

Таджикистану. Представник Департаменту був 

запрошений для презентації кращих практик 

функціонування РНЦ/РКНЦ ВМО (м. Хмельницький, 

Україна) та  поділився досвідом впровадження 

компетентнісного підходу в Держмитслужбі 

Розділ 6. Організація правової роботи 

6.1 Представництво інтересів 

Департаменту в судах та 

інших державних органах, 

установах, організаціях під 

час розгляду правових 

питань і спорів 

Спеціаліст з 

правового 

забезпечення 

Упродовж 

року 

Забезпечено належне представництво Департаменту у 

судах щодо захисту майнових та інших законних 

інтересів (на судовому розгляді перебуває 1 

адміністративна (апеляційна) та 1 господарська справи) 

6.2 Ведення договірної, 

претензійно-позовної 

роботи 

Спеціаліст з 

правового 

забезпечення 

Упродовж 

року 

Опрацьовано 119 господарських договорів та додаткових 

угод 

6.3 Опрацювання проєктів 

розпорядчих документів 

Департаменту на предмет 

відповідності вимогам 

чинного законодавства 

Спеціаліст з 

правового 

забезпечення 

Упродовж 

року 

Опрацьовано понад 470 проєктів розпорядчих документів 

Департаменту на предмет відповідності вимогам чинного 

законодавства 

Розділ 7. Організація роботи із громадськістю та засобами масової інформації 

7.1 Інформаційне 

супроводження та 

оприлюднення інформації 

про діяльність 

Департаменту 

(забезпечення підготовки 

та розміщення 

інформаційних матеріалів у 

Відділ 

підтримки 

телекомунікації 

Структурні 

підрозділи у 

межах 

компетенції 

Упродовж 

року 

Висвітлено 75 новин у соціальних мережах та на 

офіційному сайті Департаменту,  28 з яких на новому 

сайті Департаменту на  українській та англійській мовах 
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ЗМІ та мережі Інтернет, 

сайті Держмитслужби) 

7.2 Забезпечення 

кваліфікованого і 

своєчасного розгляду 

звернень громадян 

відповідно до вимог Закону 

України «Про звернення 

громадян»  

Структурні 

підрозділи у 

межах 

компетенції 

Упродовж 

року 

За звітний період надійшло 3 звернення від громадян, які 

було розглянуто у встановлені терміни та відповідно до 

чинного законодавства 

7.3 Забезпечення 

кваліфікованого та 

своєчасного розгляду та 

надання відповідей на 

запити на публічну 

інформацію відповідно до 

вимог Закону України 

«Про доступ до публічної 

інформації» 

Структурні 

підрозділи у 

межах 

компетенції 

Упродовж 

року 

За звітний період запитів на публічну інформацію не 

надходило 

Розділ 8. Забезпечення захисту інформації. Технічне супроводження інформаційних та телекомунікаційних систем 

8.1 Супроводження 

програмного забезпечення, 

яке використовується 

Департаментом у процесі 

спеціальної та 

спеціалізованої підготовки 

Відділ 

інформаційних 

технологій та 

захисту 

інформації 

Відділ 

підтримки 

телекомунікацій 

Упродовж 

року 

На виконання наказу Держмитслужби від 16.04.2021 

№259 «Про запровадження пілотного проекту щодо 

формування кадрового потенціалу Держмитслужби з 

числа учасників АТО/ООС» з метою формування 

кадрового потенціалу Держмитслужби, підвищення 

ефективності добору персоналу та періоду адаптації 

працівників, вперше призначених на посаду державної 

служби в митних органах розроблено та впроваджено 

програмне забезпечення «Формування кадрового 

потенціалу з числа учасників АТО/ООС» для 

забезпечення підготовки учасників ООС за дистанційною 

формою навчання. За даним напрямком було забезпечено 
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навчання та технічна підтримка 650 осіб. 

      На виконання наказу Держмитслужби від 15.06.2021 

№445 «Про запровадження пілотного проекту щодо 

формування кадрового потенціалу Держмитслужби з 

числа студентів профільних закладів вищої освіти» з 

метою підвищення ефективності добору персоналу, 

залучення молодих висококваліфікованих фахівців до 

державної служби в митних органах розроблено 

програмне забезпечення «Формування кадрового 

потенціалу з числа студентів профільних закладів вищої 

освіти» для забезпечення підготовки випускників закладів 

вищої освіти за дистанційною формою підготовки. 

Забезпечено підготовку та технічну підтримку 67 осіб. 

Розроблено:  

- розділи до сайту Департаменту у відомчій мережі  

«Міжнародний досвід», «Відеолекції. Навчальні 

фільми»; 

- рубрику у ЕНМК «Програми спеціальної та 

спеціалізованої підготовки». 

Змінено систему реєстрації у програмному забезпеченні 

«Підсумкове тестування». 

Розроблено програмне забезпечення для організації 

спеціалізованої підготовки працівників територіальних 

органів Держмитслужба за веб-технологією 

дистанційного навчання у мережі Інтернет з 

використанням ідентифікації особи за допомогою 

кваліфікованого електронного підпису (КЕП). 

Забезпечено постійне оновлення (115 пакетів оновлень) та 

безперебійну роботу ПІК «Інспектор» 

8.2 Забезпечення 

функціонування 

серверного та 

Відділ 

інформаційних 

технологій та 

Упродовж 

року 

Зроблено облаштування серверної, перенесено серверну 

стійку, впорядковані комунікаційні кабелі. 

Здійснено перехід на новий мережевий ресурс для 
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комп’ютерного 

обладнання, 

автоматизованих робочих 

місць 

захисту 

інформації 

зберігання інформації у мережі (файловий сервер). 

Постійно здійснюється технічна підтримка та організація 

роботи відеоконференцій на базі серверів Департаменту 

та за допомогою програмного забезпечення Zoom 

8.3 Забезпечення 

функціонування та 

супроводження активного 

мережевого обладнання та 

обладнання ІР-телефонії 

локальної і корпоративної 

мережі, інформаційно-

телекомунікаційних систем 

та активного мережевого 

обладнання вузла доступу 

до мережі Інтернет 

Департаменту 

 

Відділ 

підтримки 

телекомунікацій 

Відділ 

інформаційних 

технологій та 

захисту 

інформації 

Упродовж 

року 

Замінено більшу частину комутаторів у мережі на сучасні 

1Гбіт. Мережа Департаменту на 60-70% працює на 

швидкості 1 Гбіт/сек. Встановлено та налаштовано 1 

відеокамеру та виведено на пульт чергового. Встановлено 

2 камери у 2-х аудиторіях та виведено у мережу 

Держмитслужби для проведення тестувань. 

Забезпечено обслуговування цифрової міні-АТС та 

телефонних ліній зв’язку 

8.4 Розроблення програмного 

забезпечення для 

інтерактивного навчання: 

з використанням технології 

Unreal, 

за допомогою технології 3-

Д моделювання 

Відділ 

інформаційних 

технологій та 

захисту 

інформації 

Упродовж 

року 

Розроблено:  

- нові елементи 3-Д об'єктів для сцени огляду 

контейнера; 

- візуалізацію проведення митного огляду контейнера з 

метою перевірки наявності місць приховування в його 

конструктивних елементах у форматі 2Д та 360 з аудіо 

супроводженням 

8.5 Здійснення робіт з 

удосконалення існуючого 

програмного забезпечення:  

впровадження нової 

версії програмного 

забезпечення кейс 

технології дистанційного 

Відділ 

інформаційних 

технологій та 

захисту 

інформації 

I квартал Розроблено:  

програмне забезпечення для підсумкового тестування 

операторів скануючих систем; 

адміністративну частину для програмного забезпечення 

тестування операторів скануючих систем; 

реалізовано механізм додавання та проходження 

практичного заняття у кейс та вебтехнології 
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навчання;  

імплементація у кейс та 

веб технологію 

дистанційного навчання 

практичних завдань, різних 

видів тестувань; 

впровадження 

програмного забезпечення 

тестування операторів 

скануючих систем 

дистанційного навчання; 

реалізована можливість додавання відеолекцій у кейс та 

вебтехнології дистанційного навчання 

8.6 Організація та проведення 

робіт з технічного захисту 

інформації 

Відділ 

інформаційних 

технологій та 

захисту 

інформації 

Упродовж 

року 

Забезпечено безперебійну роботу антивірусного захисту. 

Постійно проводилось оновлення операційних систем у 

комп’ютерних аудиторіях 

8.7 Технічне супроводження 

сайту Департаменту в 

мережі Інтернет 

(center.km.ua) 

Відділ 

підтримки 

телекомунікацій 

Упродовж 

року 

Розроблено новий сайт Департаменту у мережі Інтернет 

за адресою: http://dspkz.customs.gov.ua  

Додано англійську версію сайту.  

Проводиться постійне оновлення та актуалізація сторінок 

на офіційному сайті 

8.8 Взаємодія із 

акредитованими центрами 

сертифікації (отримання, 

скасування, поновлення, 

блокування сертифікатів) 

Відділ 

підтримки 

телекомунікацій 

Упродовж 

року 

Проведено роботу з отримання та скасування  

сертифікатів КЕП. Отримано 10 сертифікатів та скасовано 

8 сертифікатів. 

Проведено роботу з отримання та скасування доступів до 

бухгалтерських програм Є-звіт та СДО, отримано 6 

доступів та скасовано 6 доступів 

8.9 Підготовка та оновлення 

матеріалів для розміщення 

на єдиному державному 

веб-порталі відкритих 

даних 

Відділ 

підтримки 

телекомунікацій 

Упродовж 

року 

Оновлено інформацію з 5 наборів відкритих даних, 

підготовлено та висвітлено 9 наборів даних на сайті 

data.gov.ua 

http://dspkz.customs.gov.ua/
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Розділ  9. Організація фінансової діяльності. Матеріально-технічний розвиток 

9.1 Організація планово-

фінансової роботи, 

прогнозного планування 

видатків на утримання та 

матеріально-технічне 

забезпечення діяльності 

Департаменту. 

Розробка та затвердження 

кошторису на 2021 рік 

Сектор 

фінансування, 

бухгалтерського 

обліку та 

звітності 

І квартал Кошторис затверджений 27 січня 2021 року 

9.2 Розробка бюджетного 

запиту на 2022 рік 

Сектор 

фінансування, 

бухгалтерського 

обліку та 

звітності 

ІІ квартал Бюджетний запит розроблено та направлено до 

Держмитслужби 28 травня 2021 року 

9.3 Аналіз використання 

бюджетних коштів за 

напрямками витрат у 

межах затверджених 

кошторисів. У разі 

необхідності, внесення 

обґрунтованих пропозицій 

до  Держмитслужби щодо 

перерозподілу бюджетних 

асигнувань за напрямками 

витрат 

Сектор 

фінансування, 

бухгалтерського 

обліку та 

звітності 

Упродовж 

року 

Перерозподіл бюджетних асигнувань здійснено 

28.04.2021; 25.05.2021; 15.11.2021; 26.11.2021; 09.12.2021 

та 21.12.2021 

9.4 Ведення бухгалтерського 

обліку господарських 

операцій, складання 

фінансової, бюджетної 

звітності, здійснення 

Сектор 

фінансування, 

бухгалтерського 

обліку та 

звітності 

Упродовж 

року 

Ведення бухгалтерського обліку господарських операцій, 

складання фінансової, бюджетної звітності, здійснення 

контролю за дотриманням бюджетного законодавства, а 

також інших нормативно-правових актів щодо ведення 

бухгалтерського обліку в Департаменті здійснюється 
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контролю за дотриманням 

бюджетного законодавства, 

а також інших нормативно-

правових актів щодо 

ведення бухгалтерського 

обліку в Департаменті. 

Подання фінансової, 

бюджетної та іншої  

звітності до відповідних 

органів у встановлені 

терміни 

постійно. Подання фінансової, бюджетної та іншої  

звітності до відповідних органів здійснюється у 

встановлені терміни 

9.5 Проведення інвентаризації 

матеріальних цінностей та 

основних засобів  

Сектор 

фінансування, 

бухгалтерського 

обліку та 

звітності 

ІV квартал Проведена річна інвентаризація майна відповідно до 

наказу Департаменту від 22.10.2021 року № 526 

9.6 Здійснення контролю за 

експлуатацією та 

технічним 

обслуговуванням 

інженерних мереж. 

Експлуатація та технічне 

обслуговування 

автотранспорту.  

Здійснення закупівель 

комунальних послуг та 

контроль обсягів їх 

споживання. Участь у 

веденні договірної роботи. 

 

 

 

Відділ 

інфраструктури, 

держмайна та 

господарської 

діяльності 

Упродовж 

року 

Здійснювався постійний контроль за експлуатацією 

інженерних мереж, проводилось щомісячне 

обслуговування електромережі та системи 

водопостачання та водовідведення. Проведено 

обслуговування та запуск системи опалювання у осінньо-

зимовий період. 

Здійснювалась експлуатація та технічне обслуговування 

перед виїздом службового автомобіля та спеціалізованих 

транспортних засобів Департаменту. 

Підготовлено та оформлено документи для укладання 119 

господарських договорів щодо забезпечення 

матеріальними цінностями та надання послуг, у тому 

числі комунальних 
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9.7 Організація роботи  

з питань  охорони праці та 

пожежної безпеки в 

Департаменті,  контроль за 

дотриманням вимог 

чинного законодавства з 

цих напрямків   

 

Відділ 

інфраструктури, 

держмайна та 

господарської 

діяльності 

Упродовж 

року 

Проведено з усім особовим складом обов’язкові 

позапланові інструктажі з питань охорони праці. 

Організовано проведення 11-ти вступних інструктажів з 

вперше призначеними на посади державної служби. 

Відповідно до Графіку перевірки 2021 року стану 

охорони праці та пожежної безпеки в структурних 

підрозділах Департаменту було проведено перевірки. 

Порушення норм законодавства не виявлено 

9.8 Організація робіт з 

підготовки об’єктів 

інфраструктури 

Департаменту до роботи в 

весняно-літній період 2021 

року 

Відділ 

інфраструктури, 

держмайна та 

господарської 

діяльності 

Перше 

півріччя 

Проведено сезонне технічне обслуговування 

транспортних засобів та переведення їх на весняно-літній 

період експлуатації 2021 року. Виконано підготовчі 

роботи на території навчально-тренувального майданчика 

для проведення спеціальної підготовки кінологічних 

команд. Здійснено облаштування прилеглої території 

Департаменту. 

9.9 Організація робіт з 

підготовки об’єктів 

інфраструктури 

Департаменту до роботи в 

осінньо-зимовий період 

2021-2022 років 

Відділ 

інфраструктури, 

держмайна та 

господарської 

діяльності 

Друге 

півріччя 

Розроблено та затверджено План заходів щодо підготовки 

об’єктів інфраструктури Департаменту до роботи в 

осінньо-зимовий період 2021-2022 років та забезпечено 

його виконання 

9.10 Проведення роботи щодо 

укладання договорів 

закупівлі товарів та послуг, 

супроводження їх 

виконання 

Відділ 

інфраструктури, 

держмайна та 

господарської 

діяльності 

Упродовж 

року 

Проведено роботу з підготовки 83 проектів  договорів 

закупівлі товарів та послуг.  

Здійснено їх укладання та супроводження  виконання 

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

10.1 Організація роботи щодо Сектор кадрової Упродовж У 2021 році було організовано роботу щодо 
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укомплектування 

Департаменту 

працівниками відповідного 

фаху згідно із законами 

України «Про державну 

службу», «Про запобігання 

корупції», «Про очищення 

влади» 

роботи року укомплектування Департаменту 14 працівниками. 

11 працівників призначені за результатами конкурсу, 

відповідно до Закону України «Про державну службу та 

Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 

державної служби, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами). 

3 працівники призначені до Департаменту в порядку 

переведення з дотриманням вимог ст. 41 Закону України 

«Про державну службу». 

На виконання вимог Закону України «Про очищення 

влади» щодо 5 працівників Департаменту здійснювалися 

заходи з очищення влади» 

На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів 

України від 25.03.2015  № 171 «Про затвердження 

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» щодо 3-х кандидатів проводилась спецперевірка 

10.2 Координація та супровід 

процесу моніторингу  

виконання, перегляду 

(уточнення) завдань, 

ключових показників  

результативності, 

ефективності та якості 

службової діяльності 

державних службовців 

Департаменту, які 

займають посади 

державної служби категорії 

Сектор кадрової 

роботи 

Упродовж 

року 

Протягом звітного періоду державним службовцям 

Департаменту надавалась консультативна допомога щодо 

перегляду завдань і ключових показників 
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“Б” або “В”, визначених на 

2021 рік 

10.3 Здійснення  заходів щодо 

організації оцінювання  на 

підставі завдань і 

ключових показників 

результативності, 

ефективності та якості 

службової діяльності 

державних службовців 

Департаменту, які 

займають посади 

державної служби категорії 

“Б” або “В”, визначених на 

2021 рік 

Сектор кадрової 

роботи 

IV квартал Підготовлено: проект наказу про проведення оцінювання 

та графік проведення оціночних співбесід для категорій 

«Б» та «В» державних службовців Департаменту; 

список державних службовців Департаменту, які 

підлягають оцінюванню; 

проект наказу «Про затвердження висновку 

щодо оцінювання результатів службової діяльності 

державних службовців Департаменту, які займають 

посади державної служби категорій «Б» і «В» 

у 2021 році; 

проект наказу про визначення завдань і ключових 

показників державних службовців Департаменту на 2021 

рік; 

Узгоджено складення індивідуальних програм 

підвищення рівня професійної компетентності державних 

службовців Департаменту на 2022 рік 

10.4 Організація проведення 

професійного навчання 

працівників Департаменту 

без відриву від роботи 

Сектор кадрової 

роботи 

Упродовж 

року 

Протягом 2021 року професійне навчання працівників 

Департаменту без відриву від роботи здійснювалось 

відповідно до наказів Департаменту від відповідно до 

наказу Департаменту від 16.01.2021 № 10-о  та від  

07.07.2021 № 96-о та проводилось щовівторка. 

Після закінчення профнавчання, відповідно до наказів 

Департаменту від 17.06.2021 №89-о та від 21.12.2021 

№207-о було проведено підсумкове тестування особового 

складу Департаменту за I та II -й навчальний період 

професійного навчання без відриву від роботи у 2021 

році, яке усі працівники Департаменту склали успішно 

10.5 Організація заходів з 

підвищення кваліфікації 

Сектор кадрової 

роботи 

Упродовж 

року 

Протягом звітного періоду  працівники Департаменту 

підвищили кваліфікацію та  отримали відповідні 
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працівників Департаменту сертифікати. 

3 працівники – за професійною (сертифікатною); 

51 працівників – за короткостроковими програмами 

10.6 Здійснення заходів щодо 

запобігання та виявлення 

корупції, а також контроль 

за  дотриманням 

антикорупційного 

законодавства в 

Департаменті 

Спеціаліст з 

питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

Перше 

півріччя 

1. Підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням 

заходів щодо запобігання корупції:  

1.1 Забезпечено проведення аналізу корупційних 

правопорушень та порушень, пов’язаних з корупцією 

відповідно до вимог Методології систематичного 

виявлення та проведення аналізу корупційних 

правопорушень та порушень, пов’язаних з корупцією, 

скоєних посадовими особами Державної митної служби 

України, затверджених наказом Держмитслужби від 

30.06.2020 № 233. 

Виявлення, аналіз та заходи з мінімізації корупційних 

ризиків у діяльності Департаменту здійснювались за 

результатами роботи, проведеної з метою виконання 

Антикорупційної програми та реалізації загальної 

відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції 

у сфері діяльності Держмитслужби у 2020-2022. 

Про результати проведеної роботи щоквартально 

інформовано Відділ з питань запобігання та виявлення 

корупції Держмитслужби листами Департаменту. 

1.2. Забезпечено виконання заходів, передбачених 

Порядком перевірки факту подання суб’єктами 

декларування декларацій відповідно до ЗУ «Про 

запобігання корупції» та повідомлення Національного 

агентства з питань запобігання корупції про випадки 

неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, 

затвердженого рішенням НАЗК від 06.09.16 №19 (п.10 

протоколу 1 від 17.12.19). 

За результатами проведених заходів контролю, випадків 

неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій 
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про доходи за 2020 рік не виявлено.  

1.3. Проводилось візування наказів з кадрових питань 

наявності інформації    щодо можливої причетності 

посадових осіб до вчинення корупційних  та інших 

правопорушень (п.11 протоколу 1 від 17.12.19). 

Під час візування наказів з кадрових питань, ознак щодо 

можливої причетності посадових осіб до вчинення 

корупційних  та інших правопорушень не виявлено. 

1.4.  На виконання Доповідної записки від 30.03.2021 

року № 7.18-09/1 затверджені та проведені Заходи 

самоперевірки стану роботи із запобігання та виявлення 

корупції в Департаменті.  

Про результати проведених заходів повідомлено 

керівництво Департаменту; відділ з питань запобігання та 

виявлення корупції Держмитслужби (лист  від 

20.04.2021_р. №_7.18-1/7.18-09/4/321). 

1.5. З метою виконання деяких пунктів Положення щодо 

впровадження в Держмитслужбі та її територіальних 

органах механізмів заохочення викривачів та формування 

культури повідомлення про можливі факти корупційних 

або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших 

порушень Закону України «Про запобігання корупції», 

затвердженого наказом Держмитслужби від 07.04.2021 № 

243. 

1.6. Затверджено План роботи уповноваженої особи з 

питань запобігання та виявлення корупції щодо 

впровадження в Департаменті  механізмів заохочення 

викривачів та формування культури повідомлення про 

можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, інших порушень Закону України «Про 

запобігання корупції» (далі – План). 

1.7. На виконання затвердженого Плану, на сайті 
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Департаменту розміщено пам’ятки щодо: 

1) етичної поведінки в Департаменті; 

2) правового статусу, прав та гарантій захисту викривача; 

3) порядку отримання викривачем безоплатної вторинної 

правової допомоги; 

4) розгляду повідомлень; 

5) каналів повідомлення в Держмитслужбі та 

Департаменті. 

1.8. На виконання затвердженого Плану, спільно з 

кадровим підрозділом організовано ознайомлення 

особового складу Департаменті з пам’ятками та 

доручення їх до особових справ. 

1.8 З метою організації роботи щодо виявлення фактів 

можливого вчинення посадовими особами Департаменту, 

які обіймають посади категорії «Б», адміністративних 

правопорушень, пов’язаних з корупцією, розроблено та 

забезпечено виконання Доручення Департаменту від 

12.05.2021 р. № 2 Д «Про заходи з виявлення 

правопорушень, пов’язаних з корупцією». 

Про результати виконання Доручення            № 2 Д 

повідомлено: керівництво Департаменту, відділ з питань 

запобігання та протидії корупції Держмитслужби. 

1.9. Відповідно листа Держмитслужби від 04.06.2020 

№08-1/09/7/5711, проведені заходи з перевірки наявності 

або відсутності конфлікту інтересів під час ведення 

обліку робочого часу у структурних підрозділах 

Департаменту. 

Про результати виконання повідомлено: 

керівництво Департаменту, відділ з питань запобігання та 

протидії корупції Держмитслужби. 

2. Взаємодія з відділом з питань  запобігання та протидії 

корупції Держмитслужби: 
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2.1. Забезпечено ефективну комунікацію (направлено 14 

листів). 

3. Надання працівникам Департаменту роз’яснення щодо 

застосування та дотримання вимог антикорупційного 

законодавства. 

3.1. На нарадах, які проводяться керівництвом 

Департаменту, розглядались питання, що стосуються 

вимог дотримання антикорупційного законодавства. 

Зокрема, згідно Протоколу наради керівного складу  від 

26.03.2021 № 7 (на якій були доведені за результати відео 

селектору, проведеного Держмитслужбою 16.03.2021), 

проведені організаційні заходи з підготовки до 

самоперевірки з питань роботи із запобігання та 

виявлення корупції. 

3.2. Проведено заходи (заняття з особовим складом, 

наради в структурних підрозділах, індивідуальних бесід 

тощо) з питань дотримання антикорупційного 

законодавства та етики поведінки державного службовця, 

в т.ч. з врахуванням вимог розділу 3 Антикорупційної 

програми стосовно запланованих тем для навчання на 

2021рік.  

У рамках профнавчання з особовим складом 

Департаменту проведено 5 занять  (3 - з питань 

декларування доходів за 2020 рік та 2 – з питань 

використання службових повноважень  чи становища з 

метою отримання неправомірної вигоди та запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів та обмеження щодо 

роботи близьких осіб). 

4. Здійснення організаційних заходів щодо своєчасного 

подання суб’єктами декларування доходів, декларацій за 

2019 рік. 

4.1. Підготовлено Доручення Департаменту  №1-7.18-
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090Д від 10.02.21 Про організацію та контроль процедури 

декларування за 2020. 

4.2 Надавалися консультації щодо декларування доходів, 

з врахуванням Роз’яснень НАЗК. 

4.3. Надавалася практична допомога стосовно отримання 

відомостей з порталів податкової служби, пенсійного 

фонду, Приватбанку.  

4.4 Проводився контроль за своєчасним поданням 

декларацій (щорічних, після звільнення, перед 

звільненням) працівниками Департаменту, звільненими в 

2020 та 2021 році. 

4.5 Проводились заняття з питань декларування доходів 

за 2020 рік. 

За результатами проведених заходів: 

62 посадові особи Департаменту та 1 особа, що 

звільнилася в 2020 році, подали щорічні декларації та 

декларацію «після звільнення» до 25.03.2021 року; 

порушень термінів подання щорічних декларацій 

працівниками Департаменту та декларацій «після 

звільнення» суб’єктами декларування, які припинили 

діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави в 

2020 році, не виявлено. 

5. Забезпечення контролю та аналізу об’єктів оцінки 

корупційних ризиків в Департаменті 
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