Звіт
Д епартам ен ту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Д ерж м итслуж би
про виконання річного плану роботи Д епартам енту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення
Д ерж м итслуж би на перш е півріччя 2022 року
№
з/п

1.1

Зм іст заходу

Відповідальний
Термін
Інформація про виконання
виконавець
виконання
Розділ 1. О рганізація та здійснення спеціальної та спеціалізованої підготовки посадових осіб
територіальних органів Д ерж м итслуж би
О рганізація
і
забезпечення Управління
Упродовж
В ідповідно до наказу Д ерж авної митної
спец іальн ої та спеціалізованої спеціалізованої
року
служ би України від 31.01.2022 № 6 3
підготовки
посадових
осіб підготовки
«П ро організацію підвищ ення рівня
Д ерж м итслуж би
та
її
проф есійної компетентності посадових
територіальних
органів
за
осіб
Д ерж митслуж би
та
її
категоріям и
і
тематикою ,
територіальних органів у 2022 році» (зі
визначеним и згідно з Планом
змінами)
з
урахуванням
наказу
підвищ ення рівня проф есійної
Д ерж авної м итної служби України від
ком петентності посадових осіб
11.03.2022 № 1 3 0 «Про деякі питання
Д ерж м итслуж би
та
її
підвищ ення
рівня
професійної
територіальних органів на 2022
компетентності
посадових
осіб
рік
Д ерж митслуж би та її територіальних
органів у 2022 році» (зі змінами)
протягом звітного періоду проводилась
чітка організація підготовки посадових
осіб
Д ерж митслуж би
та
її
територіальних органів з комплексним
підходом до виріш ення проблемних
питань,
з
урахуванням
швидко
зміню ваних умов (мали місце виклики в
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№
з/п

1.2

Зміст заходу

Розробка
спеціальних
професійних (сертифікатних),
спеціальних короткострокових
програм
спеціальної
та
спеціалізованої
підготовки

В ідповідальний
виконавець

У правління
спеціалізованої
підготовки

Термін
виконання

І квартал

Інформація про виконання
організації
підвищ ення
рівня
проф есійної компетентності в ум овах
воєнного стану). Реалізація принципів
інф орм атизації та індивідуалізації в
напрям ку дистанційної підготовки дали
мож ливість ефективно
продовж увати
підвищ ення рівня проф ком петентності в
зазначених умовах в таких обсягах:
Розділ 1. С пеціальна та спеціалізована
підготовка
за
спеціальним и
проф есійними
(сертиф ікатним и)
програмами - 14 посадових осіб;
Розділ 2. С пеціалізована підготовка за
спеціальним и
короткостроковим и
програм ам и - 2010 посадових осіб;
Розділ 3. Навчальні курси на порталі
В сесвітньої митної організації C LIK C 40 посадових осіб;
Разом:
2064
посадових
осіб
Д ерж м итслуж би та її територіальних
органів(з
них
1981
особа
за
дистанційною формою ).
Д епартаментом ,
з
урахуванням
П олож ення про систему проф есійного
навчання держ авних служ бовців, голів
м ісцевих держ авних адм іністрацій, їх
перш их заступників та заступників,

№
з/п

З м іс т заходу
посадових
осіб
Д ерж м итслуж би
та
її
тери торіальн их
органів
з
врахуванням вимог постанови
К абінету М іністрів України
від 06.02.2019 № 106 «Про
затвердж ення П олож ення про
систем у
професійного
навчання
держ авних
служ бовців,
голів
місцевих
держ авних адміністрацій, їх
перш их
заступників
та
заступників, посадових осіб
місцевого самоврядування та
депутатів місцевих рад» (зі
змінами)
та
наказу
Н аціонального
агентства
У країни з питань держ авної
служ би від 10.10.2019 № 18519 «П ро затвердж ення Вимог
до зм істу і структури програм
підвищ ення
кваліфікації
держ авних служ бовців, голів
місцевих
держ авних
адм іністрацій,
їх
перш их
заступників
та заступників,
посадових
осіб
місцевого

В ід п о в ід а л ьн и й
виконавець

Т ерм ін
виконання

Ін ф о р м а ц ія про в и к о н а н н я
посадових
осіб
місцевого
самоврядування та депутатів місцевих
рад, затвердж еного ПКМ У від 06.02.19
№
106,
та
наказу
Н аціонального
агентства У країни з питань держ авної
служби від 10.10.2019 № 185-19 «Про
затвердж ення
В имог
до
змісту
і
структури
програм
підвищ ення
кваліфікації держ авних службовців, голів
місцевих держ авних адміністрацій, їх
перш их заступників та заступників,
посадових
осіб
місцевого
самоврядування та депутатів місцевих
рад» розроблено та затвердж ено 85
програм підвищ ення кваліфікації, з них:
28
спеціальних
професійних
(сертиф ікатних),
57
спеціальних
короткострокових програм підвищ ення
кваліфікації.
П рограми підвищ ення кваліфікації у
встановленому порядку було погоджено
з Держ митслужбою .
Відповідно до
програм, з урахуванням нових підходів,
було
розроблено
85
навчальнотематичних
планів
спеціальної
та
спеціалізованої підготовки відповідних
категорій
учасників
професійного
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№
з/п

Зміст заходу

В ідповідальний
виконавець

Терм ін
виконання

самоврядування та депутатів
місцевих рад» (зі змінами)

1.3

1.4

Здійснення
моніторингу,
актуалізації та
розш ирення
бази тестових завдань для
перевірки
рівня
знань
посадових
осіб
Д ерж митслужби
та
її
територіальних органів, що
проходять
спеціальну
та
спеціалізовану підготовку
Актуалізація (внесення змін,
доповнень)
навчальнометодичного
забезпечення
спеціальної та спеціалізованої
підготовки

У правління
спеціалізованої
підготовки

У продовж
року

У правління
спеціалізованої
підготовки

У продовж
року

Інформація про виконання
навчання. Розроблені Д епартам ентом
програми спеціальної та спец іалізован ої
підготовки розміщ ено в Е лектронном у
навчально-м етодичном у кабінеті (далі
ЕНМ К)
Д епартаменту
за
адресою :
http://172.21.160.11/теШ осІ_оШ се/
у
розділі «Програми».
3
урахуванням
зм ін
у
м итном у
законодавстві
У країни
оновлено
та
розш ирено базу даних тестови х завдань
(235 тестових питань та 14 ком плексних
практичних задач) для перевірки рівня
знань посадових осіб територіальних
органів Д ерж м итслуж би, що проходять
спеціалізовану
підготовку
на
базі
Д епартаменту.
П роведено роботу щ одо актуалізації і
приведення у відповідність до змін у
М итному
кодексі
У країни
та
норм ативно-правових актах, прийнятих
на
його
виконання.
Зокрем а,
актуалізовано
14
лекційних
та
практичних занять, 9 ситуаційних задач
за
напрямами,
п о в ’язаним и
зі
здійсненням
м итного
контролю
за
переміщ енням гум анітарної допом оги,
визначенням країни походж ення та ін., з

№
з/п

1.5

Зм іст заходу

Розробка нових лекційних та
практичних навчальних занять,
м етодичних матеріалів, відео
курсів; курсів за дистанційною
ф ормою
підготовки
3
використанням
цифрових
інструментів,
відповідного
програм ного забезпечення

Відповідальний
виконавець

У правління
спеціалізованої
підготовки

Термін
виконання

У продовж
року

Інформація про виконання
урахуванням
дії
воєнного
стану,
уведеного Указом Президента України
«Про введення воєнного стану в Україні»
від 24 лю того 2022 року № 64/2022 та
Законом У країни «Про затвердж ення
Указу
П резидента
України
"Про
введення воєнного стану в Україні» від
24 лю того 2022 року № 2102-ІХ.
П ереф орматовано
матеріали
для
дистанційної форми підготовки, зокрема,
із
використанням
гіперпосилань
та
програмного продукту ISpring.
3 метою забезпечення спеціалізованої
підготовки розроблено 7 нових курсів за
дистанційною формою підготовки з
використанням
інтерактивних
технологій,
вклю чаю чи
ті,
які
стосую ться дій в умовах воєнного стану:
«П орядок транскордонного переміщ ення
валю тних
цінностей
фізичними
особами»;
«М итна вартість товарів»;
«М итні платежі»;
«Ідентифікація предметів культурного
призначення, які переміщ уються через
митний кордон України»;
«П ерш а домедична допомога»;
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№
з/п

Зміст заходу

В ід п о в ід а л ь н и й
виконавець

Термін
виконання

1.6

Актуалізація матеріалів рубрик
ПІК «Електронний навчальнометодичний кабінет»

У правління
спеціалізованої
підготовки

У продовж
року

1.7

Забезпечення
практичної
спрямованості
процесу
спеціальної та спеціалізованої
підготовки
ш ляхом
застосування
ПІКів
ЄАІС

У правління
спеціалізованої
підготовки

У продовж
року

Інформація про виконання
«Запобігання
екологічним
правопоруш енням на кордоні»;
«Викривач
корупції
та
організація
роботи з викривачам и
корупції в
Д ерж митслужбі»,
а також вебінар «П ерш а психологічна
допомога».
Розроблено 8 тем для ди стан ційн их
курсів,
нову
відеолекцію
«Засади
запобігання та протидії корупції в
Україні».
Оновлено та розш ирено наповнення
С ловника-довідника у ЕН М К .
С ловник-довідник
складається
з
4
розділів та містить 128 терм інів:
1.
Поруш ення
м итних
правил
(5
термінів);
2. Кінологія (12 терм інів);
3.
М итний
контроль
та
митне
оформлення (93 терм іни);
4. М итно-тарифне регулю вання та
нетарифне регулю вання (18 терм інів).
Д оопрацьовано
навчальні
матеріали
щ одо порядку внесення інф орм ації до
окремих ф ункціональних м одулів А С М О
«Інспектор», зокрем а додано модулі, що
стосую ться оф орм лення транспортних
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№
з/п

Зм іст заходу

Відповідальний
виконавець

Термін
виконання

Д ерж м итслуж би,
АСМ О
«Інспектор»,
типових
проф есійних
ситуацій
за
допом огою
технології
ЗДм оделю вання

1.8

Н адання
територіальним
органам
Д ерж митслуж би
консультативної допомоги з
питань: митного контролю і
м итного
оформлення,
незаконного
переміщ ення
культурних цінностей, захисту
прав інтелектуальної власності,
використання ТЗМ К, тощ о

У правління
спеціалізованої
підготовки

У продовж
року

Інформація про виконання
засобів
у
пункті
пропуску
через
держ авний
кордон
України
на
вантаж ному
напрямку.
Зазначені
методичні
реком ендації
надають
р о з’яснення щодо порядку виконання
алгоритм у
покрокового
внесення
інф орм ації до функціональних модулів
«Д испетчер зони митного контролю » та
«Ж урнал пункту пропуску», а також
виведення інформації до ЦБД.
П ідготовлено
технічне
завдання
та
здійсню ється
супроводж ення
розроблення тренаж ера вдосконалення
навиків класифікації товарів згідно з
У К Т ЗЕД.
П рацівниками Д епартаменту надавалася
консультативна
допомога
територіальним органам Д ерж митслуж би
з таких питань щодо:
змін
до
порядку
переміщ ення
та
декларування валютних цінностей у
зв ’язку з введенням воєнного стану
(березень 2022 року, посадовим особам
Л ьвівської митниці);
виріш ення практичних питань вивозу
культурних
цінностей
(картина,
скульптура,
музичний
інструмент)
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№
з/п

1.9

Зм іст заходу

Н адання
м етодичної
та
практичної
допомоги
територіальним
органам
Д ерж митолуж би в організації
професійного
навчання
без
відриву від роботи

Відповідальний
виконавець

Управління
спеціалізованої
підготовки

Термін
виконання

У продовж
року

Інформація про виконання
(березень 2022 року, три консультації
посадовим
особам
Закарпатської
митниці, а також громадянам);
митно-тарифного
регулю вання
(Х мельницька, В інницька, Ч ернівецька
митниці Д ерж митслуж би);
реалізації полож ень Закону У країни
«Про режим спільного транзиту та
запровадж ення національної електронної
транзитної системи».
Розроблено
п ам ’ятку
«П ерем іщ ення
культурних цінностей через держ авний
кордон України. На щ о звертати увагу,
здійсню ю чи
митний
контроль»
для
посадових осіб Д ерж м итслуж би, які
здійсню ю ть м итний контроль в ум овах
воєнного стану, яку розм іщ ено в ЕН М К
за
адресою
http://l 72.21.160.11 /cultural/regulations, ph
P в розділі «К ультурні цінності».
Здійсню ється підбір та узагальнення
інформації
про
культурні
цінності
У країни, викрадені під час збройної
агресії рф.
Розміщ ено
у
внутріш ній
мереж і
Д нпартаменту
за
адресою :
h ttp ://172.21.160.11/m e th o d o ffic e /
у
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№
з/п

Зм іст заходу

1.10 У часть у реалізації Стратегії
управління
персоналом
Д ерж авної
митної
служ би
У країни на 2021-2024 роки,
затвердж еної
наказом
Д ерж м итслуж би від 20.09.2021
№ 723

Відповідальний
виконавець

У правління
спеціалізованої
підготовки

Термін
виконання

У продовж
року

Інформація про виконання
розділі
«М іж народний
досвід»
14
методичних матеріалів щ одо кращ их
практик Європейського Сою зу реалізації
м итної
справи,
підготовлених
за
підтримки Е Ш Р Б М .
В изначено перелік базових професійних
компетенцій
та
розроблено
проект
профілю випускника (п. 1.1.2 Стратегії).
Розроблено
проект
спеціальної
професійної (сертифікатної) програми
підвищ ення
кваліфікації
«Розвиток
компетенцій
керівників
структурних
підрозділів та посадових осіб митниць
Д ерж митслуж би»
для
керівників,
заступників керівників, посадових осіб
структурних підрозділів митниць (п.8
П лану заходів з реалізації пілотного
проекту щодо запровадж ення моделі
компетенцій у роботу служб управління
персоналом
митних
органів,
затвердж еного наказом Д ерж митслуж би
У країни від 09.02.2022 № 79 «Про
затвердження Плану заходів з реалізації
пілотного проекту щ одо запровадж ення
моделі компетенцій»).
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№
з/п

2.1

2.2

2.3

Зміст заходу

Відповідальний
виконавець

Термін
виконання

Інф ормація про виконання

Розділ
П роведення
спеціальної
підготовки
кінологічних
команд митниць, а саме:
первинної
спеціальної
підготовки
кінологічних
команд;
спеціального курсу підготовки
кінологічних команд
П роведення
заходів
адаптаційного
періоду
(2
тиж ні) перебування служ бових
собак на базі Д епартаменту до
початку проведення первинної
спеціальної підготовки

2. Здійснення кінологічного забезпечення
У продовж
Відділ
Відповідно
до
П лану
спеціальну
року
підготовку пройш ли 8 кінологічних
кінологічного та
(відповідно
ветеринарного
команд Д ерж м итслуж би.
забезпечення
до
затвердж ено
го графіку)

Відділ
кінологічного та
ветеринарного
забезпечення

У продовж
року

Здійснення
ветеринарного
супроводу служ бових собак
Д епартаменту та служ бових
собак,
що прибуваю ть до
Д епартаменту на спеціальну
підготовку

Відділ
кінологічного та
ветеринарного
забезпечення

У продовж
року

3 метою проведення адаптації служ бових
собак до нових умов утрим ання, догляду
піч
час
проведення
спеціальної
первинної
підготовки
кінологічних
команд
та
удосконалення
робочих
якостей відповідно до листа В олинської
митниці до Д епартам енту у червні 2022
року було передано 2 служ бових собаки.
Відповідно до вимог Розділу II П орядку
ветеринарного
обслуговування,
утримання, годівлі служ бових собак та
догляду за ними в Д ерж авній м итній
службі У країни, затвердж еного наказом
М інфіну
від
19.03.2021
№
161,
здійсню вався
щ оденний
огляд
служ бових собак Д епартам енту з м етою
своєчасного
виявлення
ознак
їх
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№
з/гі

2.4

Зм іст заходу

У загальнення інф орм ації про
результати
діяльності
кінологічних
підрозділів
митниць
з
виявлення
контрабанди
наркотичних
засобів,
психотропних
речовин, зброї, частин до зброї,
набоїв та предметів поруш ень
м итних правил та інф ормації
про
стан
кінологічного
забезпечення митниць

В ід п о в ід а л ь н и й
виконавець

Відділ
кінологічного та
ветеринарного
забезпечення

Термін
виконання

Щ омісяця/
щ оквартально

Інформація про виконання
захворю вання. Також, під час прибуття 6
кінологічних
команд
митниць
на
спеціальну підготовку до Департаменту
проводились заходи з обстеж ення собак
на відсутність явних ознак захворювання
та перевірки ветеринарних паспортів на
наявність обов’язкових щ еплень.
П овне клінічне обстеж ення 4 службових
собак Д епартаменту заплановано на
грудень 2022 року.
О крім цього, щ омісячно проводиться
дезінфекція
та
дератизація
місць
утримання служ бових собак.
Щ омісячно
узагальню ю ться
звіти
кінологічних підрозділів митниць щодо
діяльності,
ефективності
роботи та
проблематики.
За звітний період з використанням
кінологічних
команд
митниць
зафіксовано 217 випадків виявлення
заборонених до переміщ ення
через
митний кордон України предметів та
речовин, що у порівнянні з аналогічним
періодом 2021 роком - на 54 випадків
менш е. Основна причина зменшення
кількості
показників
ефективності
використання
кінологічних
команд
насамперед
спричинена
військовою
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№
з/п

2.5

Зм іст заходу

Забезпечення
організації
діяльності з обігу наркотичних
засобів
та
психотропних
речовин, що використовую ться
Д епартаментом
під
час
спеціальної
підготовки
кінологічних
команд
Д ерж митслуж би

Відповідальний
виконавець

Відділ
кінологічного та
ветеринарного
забезпечення

Термін
виконання

У продовж
року

Інф ормація про виконання
агресією російської ф едерації проти
України.
Так, від початку повном асш табного
вторгнення робота ряду м итниць була
тимчасово призупинена, а до участі у
процедурі здійснення м итного контролю
залучались лиш е 53 кінологічні команди
із 96 фактично дію чих.
Також
спільно
з
правоохоронним и
органами
У країни
заф іксовано
17
випадків
виявлення
заборонених
предметів та речовин кінологічним и
командами митниць, що у порівнянні з
аналогічним періодом 2021 року, на 6
випадків менш е.
Відповідно до вимог П останови К М У
№ 589 від 03.06.2009 «Про затвердж ення
П орядку
провадж ення
діяльності,
пов'язаної з обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, та
контролю
за
їх
обігом»
до
Д ерж лікслуж би у березні 2022 року
надано
звіт
про
реалізацію
та
використання
наркотичних
засобів,
психотропних речовин і прекурсорів,
препаратів (лікарських засобів), що
містять наркотичні засоби, психотропні
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№

Зм іст заходу

з/п

2.6

2.7

Н адання м етодичної допомоги
у
здійснені
добору
та
тестування служ бових собак
для
інспекторів-кінологів
м итниць
Забезпечення
організації
діяльності
мобільної
кінологічної
групи
Д епартам енту в автом обільних
та
авіаційних
пунктах
пропуску
через
держ авний
кордон, а також в місцях
м іж народного
пош тового
обм іну

Відповідальний
виконавець

Терм ін
виконання

Відділ
кінологічного та
ветеринарного
забезпечення

У продовж
року

Відділ
кінологічного та
ветеринарного
забезпечення

У продовж
року

Інформація про виконання
речовини, включені до таблиць І, II і III
переліку, та (або) прекурсори, включені
до таблиці IV переліку, в кількості, що
перевищ ує гранично допустиму станом
на 31 грудня 2021 року.
Окрім цього, у звітном у періоді було
забезпечено заходи щ одо провадження
діяльності
п о в’язаної
з
обігом
наркотичних
засобів,
що
використовую ться
для
підготовки
служ бових
собак,
а
саме:
облік,
зберігання
та
використання
підконтрольних речовин.
Надано методичну допомогу у здійснені
підбору
5
служ бових
собак
для
комплектування кінологічних команд
Закарпатської, Л ьвівської, Волинської
митниць.
Відповідно
до
погодж еного
планувзаєм одії
та
плану-завдання
між
Д епартаментом
та
Х мельницькою
митницею
10.01.2022,
08.04.2022,
11.04.2022,
18.04.2022,
25.04.2022,
04.05.2022
кінологічні
команди
Департаменту залучалися до проведення
спеціальних заходів в зоні діяльності
Х м ельницької митниці спрямованих на
посилення контролю за переміщ енням
через митний кордон України окремих
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№
з/и

2.8

Зм іст заходу

О рганізація
та
проведення
відомчих змагань кінологічних
команд митниць

В ідповідальний
виконавець

Відділ
кінологічного та
ветеринарного
забезпечення

Термін
виконання

У продовж
року

Інформація про виконання
товарів
та
виявлення
незаконного
переміщ ення заборонених предм етів та
речовин. За результатам и проведеної
роботи фактів незаконного перем іщ ення
заборонених
предметів
та
речовин
виявлено не було.
Згідно
з пунктом
12 розділу
III
П олож ення про кінологічне забезпечення
в Держ авній митній служ бі У країни,
затвердж еного
наказом
М іністерства
фінансів У країни від 10.03.2021 № 148
«Про
кінологічне
забезпечення
в
Д ерж авній митній служ бі У країни», з
метою визначення кращ их кінологічних
команд, популяризації набутого ними
досвіду з підготовки та використання
служ бових собак, та відповідно до
пункту 2 розділу І П рограм и зм агань
кінологічних команд Д ерж м итслуж би,
затвердж еної
наказом
Д епартам енту
спеціалізованої
підготовки
та
кінологічного
забезпечення
Д ерж м итслуж би від 10.06.2021 № 233
«П ро
затвердж ення
П рограми
проведення змагань кінологічних команд
Д ерж м итслуж би, проведення І етапу
змагань кінологічних ком анд митниць
заплановано на друге півріччя 2022 року.
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№
з/п
2.9

2.10

Зм іст заходу
Реалізація рекомендацій щодо
розви тку
кінологічного
забезпечення, зокрема наданих
у рам ках проекту «П ідтримка
Д ерж авної
митної
служби
У країн и
у
запобіганні
та
боротьбі із незаконним обігом
зброї,
боєприпасів
та
вибухових речовин»
Забезпечення
координації з
м итницям и
в
питаннях
призначення, переведення та
звільнення
інспекторів
кінологів,
а
також
удоскон ален ня
роботи
кінологічних
підрозділів
в
напрям ку
організації
кінологічного забезпечення з
врахуванням
вимог
норм ативно-правових актів, що
реглам ентую ть
діяльність
кінологічного забезпечення в
Д ерж м итслуж бі

Відповідальний
виконавець
Відділ
кінологічного та
ветеринарного
забезпечення

Термін
виконання
У продовж
року

Відділ
кінологічного та
ветеринарного
забезпечення

У продовж
року

Інформація про виконання
Згідно реком ендації 21 щодо розвитку
кінологічного забезпечення, наданих у
рамках проекту «П ідтримка Держ авної
м итної служби У країни у запобіганні та
боротьбі із незаконним обігом зброї,
боєприпасів та вибухових речовин» під
час проведення спеціальної підготовки
додатково підготовлено
1 кінологічну
команду за подвійною спеціалізацією по
пош уку зброї, частин до зброї та набоїв.
У
продовж
звітного
періоду
Д епартаментом відповідно до вимог
П олож ення про кінологічне забезпечення
в Держ авній митній службі України,
затвердж еного
наказом
М іністерства
фінансів України від 10 березня 2021
року
№ 148
«Про
кінологічне
забезпечення в Д ерж авній митній службі
У країни»
щ одо
призначення,
переведення та звільнення інспекторівкінологів,
які
здійсню ю ться
за
погодженням
з
Департаментом
спеціалізованої
підготовки
та
кінологічного
забезпечення
Д ерж митслуж би
та
Алгоритму
погодження
з
Департаментом
спеціалізованої
підготовки
та
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№
з/п

Зм іст заходу

Відповідальний
виконавець

Термін
виконання

Інформація про виконання
кінологічного
забезпечення
Д ерж м итслуж би питань призначення,
переведення (переміщ ення) та звільнення
інспекторів-кінологів
м итниць
Д ерж м итслуж би, проведено 5 співбесід
(21.02.2022,
26.04.2022,
05.05.2022,
26.05.2022, 15.06.2022) з кандидатам и на
вакантні
посади інспекторів-кінологів
Закарпатської,
Л ьвівської
та
Ч ернігівської
митниць.
Т ак,
за
результатам и
проведення
співбесід
погодж ено призначення 4 кандидатів на
посади
інспекторів-кінологів
та
не
погодж ено на призначення 1 кандидата
на
посаду
інспектора-кінолога
Л ьвівської митниці.

Розділ 3. П ідготовка посадових осіб територіальних органів Д ерж м итслуж би з напрямку використання
неінтрузивних методів та технічних засобів митного контролю
Розроблено 10 спеціальних проф есійних
У продовж
здійснення Відділ
3.1 Забезпечення
(сертиф ікатних) програм.
року
спеціальної
підготовки неінтрузивних
У перш ом у півріччі на базі К иївської
(відповідно
посадових
осіб методів митного
м итниці було організовано та проведено
Д ерж митслуж би
та
її контролю
до
спеціальну підготовку 5 посадових осіб
затвердж ено К оординаційно-м оніторингової митниці,
територіальних
органів
за
го графіку)
напрямком
використання
які здійсню ю ть м оніторинг використання
сканую чих систем та темою : «Базовий
сканую чих систем та технічних
рівень підготовки операторів аналізу
засобів митного контролю
рентгенівських зображ ень, отрим аних за
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№
з/п

3.2

3.3

Зм іст заходу

С упроводж ення
програмисим улятора
« 8 іт Р о х »
(редагування вже існуючих та
створення нових валіз та сесій
за результатам и аналізу анкет
учасни ків підготовки)
С и стем атичне
напрацю вання

Відповідальний
виконавець

Відділ
неінтрузивних
методів митного
контролю

Відділ

Термін
виконання

У продовж
року

Щ окварталу

Інформація про виконання
допомогою сканую чих систем».
Подальш і
заходи
з
підготовки
посадових осіб, які під час здійснення
м итного
контролю
використовую ть
сканую чі системи не проводились
у
з в ’язку із військовою агресією російської
ф едерації проти У країни та відповідно до
наказу
Д ерж авної
митної
служби
У країни від 1 1.03.2022 № 130 «Про деякі
питання підвищ ення рівня професійної
компетентності
посадових
осіб
Д ерж м итслуж би та її' територіальних
органів у 2022 році», відповідно до якого
було призупинено проведення очних
етапів спеціальної та спеціалізованої
підготовки та підготовки за очною
ф ормою на час воєнного стану.
За аналогічний період 2021 року було
забезпечено підготовку для 45 посадових
осіб.
За результатами проведення спеціальної
підготовки
посадових
осіб
К оординаційно-моніторингової митниці
з 25.01.2022 по 02.02.2022 були оновлені
6
тренувальних
сесій
(22
валізи)
програм и-симулятору « З іт Б о х » .
3 використанням отриманого доступу до
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№
з/п

Зм іст заходу
бази рентгенівських зображ ень
Волинської,
Чернівецької,
Львівської,
Закарпатської,
О деської
та
Х арківської
митниць

В ід п о в ід а л ь н и й
виконавець
неінтрузивних
м етодів митного
контролю

Т ер м ін
виконання

3.4

П роведення
заходів,
спрямованих
на
залучення
між народної
технічної
допомоги
для
практичної
підготовки
операторів
вантаж них сканую чих систем

Відділ
неінтрузивних
методів митного
контролю

У продовж
року

3.5

О рганізація

Відділ

У продовж

та

забезпечення

Ін ф о р м ац ія про в и к о н а н н я
місць зберігання (серверів) сканую чих
систем, посадовими особам и відділу
здійсню ється
систем атичне
напрацю вання
бази
рентгенівських
зображ ень
В олинської
13
шт.,
Ч ернівецької - 11 шт., Л ьвівської - 16 ПІТ.
та Закарпатської митниць - 9 шт.
Також ,
постійно
забезпечується
взаємодія з підрозділами Т ЗМ К м итниць
для отримання та напрацю вання бази
рентгенівських зображ ень.
О трим ано
детальну
інформацію
щ одо
8-ми
випадків спрацю вання В С К С .
У з в ’язку з військовим станом , сканую чі
систем и
Одеської,
С ум ської
та
Х арківської
м итниць
не
використовую ться.
В
робочому
порядку
надавалась
інф ормація представнику EXBS (пані
О лена
Вороніна)
стосовно
потреб
Д епартаменту у ліцензіях для підготовки
операторів
рентгенівських
установок
типу «R A PISC A N E A G LE C O N T A IN E R »
та «N U C TEC H C O N TA IN ER ».
Результати звернень за звітний період
відсутні.
За результатами проведення м оніторингу
використання
сканую чих
систем
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№
з/п

Зм іст заходу

В ідповідальний
виконавець
неінтрузивних
методів митного
контролю

Термін
виконайня
року

Інформація про виконання

В олинської, Чернівецької, Л ьвівської та
Закарпатської
митниць
у
звітному
періоді, було здійснено 71135 сканувань
(50236 у напрямку в ’їзд в Україну та
20899 - у напрямку виїзд), що становить
17,8% від усієї кількості пропущ ених
транспортних
засобів
(станом
на
27.06.2022).
I квартал - 46623 сканування (413
переглянуто - 0,9%).
II квартал - 24512 сканувань (1291
переглянуто - 5,3%).
Інформацію
щодо
результатів
використання
митницями
скануючих
систем та прийнятих ріш ень у розрізі
кож ної вантажної сканую чої системи за І
квартал 2022 року було направлено до
Д епартаменту
організації
митного
контролю та оформлення.
Розділ 4. К оординація роботи з питань основн ої діяльності, здійснення контролю за виконанням документів
У продовж
контролю
за Сектор
К онтроль за виконанням структурними
4.1 Забезпечення
року
дотрим ання
структурними організаційнопідрозділами
контрольних
завдань,
підрозділам и
Д епартаменту інф ормаційного
визначених:
законами
України,
виконавської дисципліни при забезпечення
постановами Верховної Ради України,
виконанні завдань, визначених:
актами та дорученнями П резидента
законам и
України,
У країни, Кабінету М іністрів України,
постановам и В ерховної Ради
П р ем ’єр-міністра України, розпорядчими
У країни,
актами
та
докум ентам и
Д ерж митслужби
та
дорученням и
П резидента
Департаменту, дорученнями керівництва
процесу
моніторингу
використання
сканую чих
систем
моделі
И и ^есЬ
М В 1215Ь С
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№
з/и

4.2

Зм іст заходу
У країни, Кабінету М іністрів
У країни,
П рем ’єр-міністра
У країни,
розпорядчими
документами Д ерж митслуж би
та Департаменту, дорученнями
керівництва
Д ерж митслуж би
та Департаменту, протоколами
апаратних
нарад
Д ерж митслуж би
О рганізаційне
забезпечення
проведення
нарад
Д епартаменту,
підготовка
відповідних
матеріалів
та
протокольних
рішень.
Д оведення ріш ень протоколів
до виконавців та здійснення
контролю за їх виконанням

Відповідальний
виконавець

Т ерм ін
виконання

Інформація про виконання
Д ерж митслуж би
та
Д епартам енту,
протоколами
апаратних
нарад
Д ерж митслуж би здійсню ється постійно.
Поруш ень
строків
виконання
контрольних завдань не було.

Сектор
організаційноінформаційного
забезпечення

У продовж
року

Протягом
звітного
періоду
було
організовано та проведено за дорученням
керівництва
наради
з
керівникам и
структурних
підрозділів
з
питань
поточної діяльності Д епартам енту, за
результатами обговорення яких складено
10 протоколів. Д оведено протокольні
рішення
нарад
до
виконавців
та
здійснено контроль за їх виконанням.
Протягом звітного періоду звернення і
запити народних депутатів У країни до
Д епартаменту не надходили.

У продовж
Забезпечення
контролю
за Сектор
року
своєчасним
та
якісним організаційнорозглядом звернень і запитів інформаційного
народних депутатів України та забезпечення
підготовкою відповідей на них
Розділ 5. Забезпечення взаєм озв’язків з органами дер ж ав н ої влади та місцевого сам оврядуванн я,
між народного співробітництва з питань підвищ ення кваліф ікації. О рганізація м іж відом ч ої взаєм одії
У продовж
На виконання листа Д ерж м итслуж би від
взаємодії
з Структурні
5.1 Забезпечення
28.01.2022
№ 08-1/25-01/7/695
«Про
року
органами держ авної влади та підрозділи у

4.3
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№
з/п

Зм іст заходу
м ісцевого самоврядування

5.2

Забезпечення

співпраці

із

Відповідальний
виконавець
меж ах
компетенції

Терм ін
виконання

Управління

У продовж

Інформація про виконання
ініцію вання навчання» та з метою
проведення проф ілактичної роботи з
питань
додерж ання
вимог
Правил
дорож нього руху, на запит Д епартаменту
С П К З (лист від 31.01.2022 № 7.18-1/7.1811/14/99) до ГУ Н ацінальної поліції у
Х мельницькій
області,
працівникам
Д епартаменту було проведено онлайн
навчання по вищ езазначеній тематиці.
На запит Д епартаменту СПКЗ (лист від
15.02.2022 № 7.18-1/7.18-11/14/155) до ГУ
ДСНС
у
Х мельницькій
області
працівникам Д епартаменту проведено
навчання
з
тематики
обрання
правильного алгоритму дій у разі
виникнення надзвичайних ситуацій тренінг щодо порядку дій в умовах
терористичних загроз і забезпечення
цивільного захисту населення.
На запит Д епартаменту СПКЗ (лист від
18.04.2022 № 7.18-1/7.18-11/14/277) до ГУ
Д С Н С у Хмельницькій області області
працівникам Д епартаменту проведено
навчання з тематики порядку дій у
випадку загрози виникнення хім ічної
безпеки.
За
звітній
період
працівниками
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№
з/п

Зм іст заходу
митними органами країн світу
та
представниками
м іж народних організацій (у
межах компетенцій)

В ідповідальний
виконавець
спеціалізованої
підготовки

Термін
виконання
року

Інформація про виконання
Департаменту здійсню валась ком унікації
з представниками В сесвітньої м итної
організації
та
РО ІР
ВМ О.
Забезпечувалася
ком унікація
з
представниками
м іж народних
організацій (Е Ш Р Б М , О БС Є , ЕІЗВАМ ) з
питань організації заходів з підвищ ення
кваліфікації
посадових
осіб
Д ерж митслуж би та її територіальних
органів.
П редставник
Д епартам енту
прийняв
участь
у
П ерш ій
національній
конф еренції з питань запобігання та
боротьби з незаконним обігом зброї,
боєприпасів та вибухових речовин в усіх
його проявах, яка була проведена 1 5 - 1 6
лю того 2022 р у м. К иєві за підтримки
О рганізації з безпеки і співробітництва в
Європі (ОБСЄ).
П ідготовлено проект Р о з’яснень, щ одо
правил вивозу з тери торії У країни
предметів культурного призначення для
офіційного
р о з’яснення
митним
адміністраціям сум іж них країн (квітень
2022 року).
На запит ВМ О
13.05.2022
надано
консультацію з приводу перем іщ ення
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№
з/п

Зм іст заходу

В ід п о в ід а л ь н и й
виконавець

Термін
виконання

Інформація про виконання
зразків гепаріонової фауни черепа газелі.
Взято участь в організації та проведенні
15.06.2022 короткотермінового семінару
для посадових осіб митниць України.
Учасники: керівництво Д ерж митслужби
та профільних підрозділів, 33 працівники
з
19
митниць,
представники
міжнародних
організацій.
Мета:
обговорення змін у національній системі
сприяння захисту прав інтелектуальної
власності в умовах воєнного стану та
відзначення «Всесвітнього дня боротьби
з підробками».
На запрош ення Г ром адської Спілки
«Всесвітній Ф онд Природи Україна»
(W W F
У країна),
представники
Департаменту 28-30 червня 2022 року
взяли участь у Європейському семінарі
по боротьбі з правопоруш еннями проти
дикої природи.
В
умовах
військової
агресії
рф
забезпечено взаємодію з представниками
ВМ О
щодо
актуальних
проблем
п о в’язаних з запобіганням незаконного
переміщ ення культурних цінностей. На
каналі ARHEO платформи CEN для
інформування посадових осіб митних
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№
з/п

5.3

Зм іст заходу

Забезпечення функціонування
Регіонального
навчального
центру
В сесвітньої
митної
організації (м. Х мельницький)
та Регіонального кінологічного
навчального
центру
В сесвітньої м итної організації
(м. Х мельницький)

В ідповідальний
виконавець

У правління
спеціалізованої
підготовки

Термін
виконання

У продовж
року

Інформація про виконання
служб
інш их
країн
09.05.2022
розміщ енні
р о з’яснення
правил
вивезення
культурних
цінностей
3
території України.
За звітній період
підготовлено
та
надіслано до РОІР ВМ О:
- інформацію про діяльність РН Ц ВМ О
та РК Н Ц ВМ О (У країна) за перш е
півріччя надано для розм іщ ення на сайті
РОІР
ВМО,
для
інф орм аційного
бю летеня ВМО;
- інформацію англійською м овою про
РН Ц /РК Н Ц ВМ О для опитувальника
РОІР ВМ О «B est Practices G uidance for
RO C B s and R TC s» («Кращ і практики
РОІР ВМ О та РН Ц В М О »);
- щ орічний звіт щ одо діяльності РН Ц
В М О /РК Н Ц ВМ О за 2021 рік.
О працьовано опитувальник В М О та
надано
інф ормацію
щодо
пунктів
щ орічного
опитування
з
основних
напрямків
діяльності
м итних
адміністрацій та викликів сьогодення у
процесі їх діяльності, які входять в
компетенцію Д епартам енту.
О рганізовано електронне навчання ВМ О
(платформа C L IK C !) для працівників
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№
з/п

Зм іст заходу

Відповідальний
виконавець

Т ерм ін
виконання

Інформація про виконання
територіальних органів Д ерж митслужби,
зокрема:
до структурних підрозділів
та
територіальних органів Д ерж митслуж би
надіслано листи з переліком навчальних
курсів,
доступних
на
платформі
електронного навчання ВМО С ЬіК С !;
вивчено
потреби
структурних
підрозділів
та територіальних органів
Д ерж митслуж би
щ одо
навчання
посадових
осіб
на
платформі
електронного навчання ВМ О СЬіКС!.
С формовано відповідні списки;
107
посадових
осіб
надіслали
реєстраційні форми, 28 осіб отримало
доступ до навчальної платформи, 40
посадових осіб успіш но заверш или
навчання на платформі ВМО.
- надано консультації та проведено
р о з’ясню вальну роботу з питань роботи з
платформою
електронного
навчання
ВМ О С ЬІК С !.
За
звітній
період
працівники
Д епартаменту брали участь у заходах
ВМО:
1). 17-18 лю того 2022 року в 17-тій
Глобальній
зустрічі
регіональних
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№
з/п

Зм іст заходу

Відповідальний
виконавець

Термін
виконання

Інформація про виконання
структур ВМО. У П орядку денном у
зустрічі було окреслено ряд питань,
винесених для обговорення: П осібник
ВМ О У правління лю дським и ресурсам и
митниці під час та після криз; навчальна
програм а ВМ О Розвиток керівників
середньої ланки (M M D ); інструм енти
ВМ О
з
оціню вання
навчання
та
розвитку; інструменти та ініціативи
ВМ О:
останні
розробки,
тощ о.
П редставники
РН Ц / РК Н Ц ВМ О
(Х мельницький, У країна) виступили з
презентацією щ одо новітніх трендів у
проф есійному навчанні м итників під час
пандемії, а саме: використання 3Dтехнологій
у
процесі
підвищ ення
кваліф ікації посадових осіб Д ерж авної
м итної служби У країни та нові підходи
до
підготовки
кінологічних
команд
кінологів з пош уку наркотиків, зброї та
боєприпасів,
тю тю нових
виробів,
валю ти, бурш тину та предм етів CITES,
вклю чаю чи зміш ану форму навчання.
2). 21-23 лю того 2022 року - 13-та сесія
К ом ітету з інституційного розвитку
(С В С ) ВМО. У П орядку денном у зустрічі
було окреслено ряд питань, винесених
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№
з/п

5.4

Зм іст заходу

О працю вання матеріалів сайту
ВМ О та м итних адміністрацій
інш их країн з метою вивчення
досвіду,
ознайомлення
з
практикою впровадж ення та
застосування
інструментів

Відповідальний
виконавець

У правління
спеціалізованої
підготовки

Термін
виконання

Упродовж
року

Інформація про виконання
для
обговорення:
бізнес-моделі
організації роботи м итних адміністрацій
країн-членів ВМ О, впровадження Плану
дій
щодо
Пакету
організаційного
розвитку ВМО, побудова екосистем
м итних
даних,
інструменти
оцінки
навчання та розвитку ВМ О, співпраця
між митницями: роль місцевих та
регіональних пулів експертів в контексті
пандем ії та відновлення після неї.
3). 29 березня 2022 року - вебінар «Роль
передових технологій в транскордонній
торгівлі: митна перспектива», який був
організований ВМ О спільно з СОТ. На
заході було представлено широке коло
напрямів,
де
вже
впроваджено
автоматизацію
процесів
обміну
інформацією
та
великий
перелік
м обільних
Інтернет
додатків,
які
дозволяю ть
здійсню вати
обмін
інформацією в режимі реального часу.
У загальнені
результати
щ омісяця
надаю ться керівництву, доводяться до
особового складу Департаменту та були
розм іщ ені
в
ЕНМ К
за
адресою:
http://172.21.160.11/m ethod office/activity
W CO .php в розділі «Навчальні центри
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№
з/п

5.5

Зм іст заходу
ВМ О ,
здійснення
митної
справи
та
підготовки
посадових осіб митниць
Забезпечення
між відомчої
взаєм одії
з
питань
удосконалення спеціальної та
спеціалізованої
підготовки,
використання
кінологічних
команд

6.1

П редставництво
інтересів
Д епартаменту в судах та інш их
держ авних органах, установах,
організаціях під час розгляду
правових питань і спорів

6.2

В едення
договірної,
претензійно-позовної роботи

Відповідальн ий
виконавець

Терм ін
виконання

Інформація про виконання
ВМ О».

У правління
спеціалізованої
підготовки

У продовж
року

3 метою співробітництва у напрям ках:
проф есійного навчання особового складу
та розвитку кінологічного забезпечення
Д епартаментом укладено договори про
співпрацю з Н аціональною академ ією
Д ерж авної
прикордонної
служ би
У країни імені Богдана Х м ельницького та
з А кадем ією Д ерж авної пенітенціарної
служ би (м.Чернігів).
В
лю том у
2022
року
проведено
ознайомчі зняття з курсантам и Н А П С У з
приводу
переміщ ення
культурних
цінностей
через держ авний
кордон
У країни та протидії контрабанді.
>озділ 6. О рганізація правової роботи
С пеціаліст з
У продовж
Забезпечено належне представництво
року
правового
Д епартам енту у судах щ одо захисту
забезпечення
м айнових та інших законних інтересів
(на судовому розгляді перебуває 1
адм іністративна
(апеляційна)
та
2
господарські справи).
С пеціаліст з
У продовж
О працьовано 23 господарських договорів
правового
року
та 7 додаткових угод.
забезпечення

29

№
з/н
6.3

7.1

7.2

7.3

Зм іст заходу

В ідповідальний
виконавець
С пеціаліст з
правового
забезпечення

Термін
виконання
У продовж
року

Інформація про виконання

О працю вання
проектів
О працьовано
понад
470
проектів
розпорядчи х
документів
розпорядчих докум ентів Департаменту
Д еп артам енту
на
предмет
на
предмет
відповідності
вимогам
відповідності вимогам чинного
чинного законодавства.
законодавства
Розділ 7. О рганізація роботи із гром адськістю та засобами м асової інф орм ації
Інф орм аційне супроводж ення Сектор
У продовж
В исвітлено 46 новин для розміщ ення у
року
та оприлю днення інформації організаційносоціальних м ереж ах та на офіційному
про діяльн ість Д епартаменту інф ормаційного
сайті Д епартаменту.
(забезпеченн я підготовки та забезпечення
О новлено
презентацію
діяльності
розм іщ ення
інформаційних
Д епартаменту з використанням сучасних
м атеріалів у ЗМ І та мережі
динамічних м ож ливостей програми М8
Інтернет,
на
сайті
Ро\уегРошР
Д ерж м итслуж би)
Забезпечення кваліфікованого і Структурні
У продовж
За звітний період надійш ло 1 звернення
своєчасного розгляду звернень підрозділи у
року
від громадянина, яке було розглянуто у
гром адян відповідно до вимог межах
встановлені терміни та відповідно до
Закону
України
«Про компетенції
чинного законодавства.
звернення громадян»
Забезпечення кваліфікованого Структурні
Упродовж
За звітний період запитів на публічну
та своєчасного розгляду та підрозділи у
року
інформацію не надходило.
надання відповідей на запити межах
на
публічну
інформацію компетенції
відповідно до вимог Закону
У країни
«П ро
доступ
до
публічної інформації»

зо
Інформація про виконання
Терм ін
Відповідальний
Зм іст заходу
№
виконання
виконавець
з/п
Розділ 8. Забезпечення захисту інф орм ації. Т ехнічне супроводж ення інф орм аційних та тел еком ун ік аційних
систем
Реалізовано
резервне
копію вання
У продовж
та
проведення Відділ
8.1 О рганізація
важ ливих
даних
м іж
серверам и
року
робіт з технічного захисту інф ормаційних
Д епартаменту. Н алаш товано резервне
технологій та
інформації
копію вання всіх даних з ф айлового
захисту
сервера
Д епартаменту
у
віддалене
інф ормації
хмарне сховищ е “M E G A ” .
Ведеться м оніторинг стану м ереж евого
м арш рутизатора та серверів на наявність
слідів від зловмисних дій та проникнень
в систему.
П остійно
проводились
роботи
3
оновлення операційних систем.
Н алаш товано реплікацію баз даних між
серверами.
О блаш товано серверну, встановлено нові
У продовж
8.2 Забезпечення функціонування Відділ
дж ерела безперебійного ж ивлення.
року
серверного та ком п’ю терного інф ормаційних
В становлено
локальну
м ереж у
у
обладнання, автоматизованих технологій та
підвальне приміщ ення, розташ ування
захисту
робочих місць
серверів та системи зберігання даних у
інф орм ації
підвальном у приміщ енні.
П остійно проводилось адм іністрування
та
керування
ф айловим
сервером
Д епартам енту та обліковим и записам и
працівників.
П ідготовлено
та
передано
20

№
з/п

8.3

8.4

Зм іст заходу

Забезпечення функціонування
та супроводж ення активного
м ереж евого
обладнання
та
обладнання
ІР-телефонії
локальн ої
і
корпоративної
м ереж і,
інформаційнотелеком унікаційних систем та
активного
мережевого
обладнання вузла доступу до
мереж і Інтернет Д епартаменту
С упроводж ення
програмного
забезпечення,
яке
використовується
Д епартам ентом
у
процесі
спеціальної та спеціалізованої
підготовки

В ідповідальний
виконавець

Термін
виконання

Відділ підтримки
телеком унікацій

У продовж
року

Відділ
інф ормаційних
технологій та
захисту
інф ормації

У продовж
року

Інформація про виконання
ко м п ’ютерів на Х мельницьку митницю.
Н алаш тувано та встановлено програмне
забезпечення серверів у відомчій мережі.
Замінено сервериу відомчій локальній
мережі. Встановлено нове програмне
забезпечення веб серверів.
П роведена телеф онна лінія, локальні
мереж і
в
кабінет
№ 42
(відомча,
Інтернет). П роведено телефонну мережу
у підвальне приміщ ення Департаменту.

П роведено
вдосконалення
всього
програмного забезпечення, яке було
розроблено працівниками Департаменту,
зам іна застарілих
функцій, які не
підтримую ться,
більш
сучасним
програмним забезпеченням.
Розроблено та введено в експлуатацію
веб-версію
підсумкового
тестування
операторів сканую чих систем.
Розроблено
додатковий
модуль
«Завантаж ення
курсу
за
кейс
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№
з/п

Зміст заходу

В ідповідальний
виконавець

Терм ін
виконання

Інформація про виконання
технологією дистанційного навчання» до
програмного забезпечення «Д истанційне
навчання», яке розташ овано на сервері
Д епартаменту у мереж і Інтернет за
адресою Ьйрз://е.center.km .ua.
В досконалено програм не забезпечення
кейс-технології дистанційного навчання:
змінено дизайн, вивід робочого вікна ПЗ
та
забезпечення
стабільного
стану
робочого
вікна.
О новлено
ф ункції
керування.
Забезпечено постійне оновлення (51
пакетів оновлень) та безперебійну роботу
АСМ О «Інспектор».
Забезпечено
безперебійну
роботу
пош тових
клієнтів.
П роводилась
регулярна архівація вхідних та вихідних
листів
у
Ь оШз П оієб
та
ds.post@ custom s.gov.ua.
С творено та редаговано ЗС О Я М пакети
для проходження підготовки на сайті
експортного контролю , інф орм аційна та
технічна
допом ога
при
розробці
презентацій за допом огою іЗ р гн ^З и іїе.
Забезпечено
підтримку
та супровід
програмного забезпечення «М А С ТЕ Р» та
«^ТС ».

оо

№
з/п
8.5

Зм іст заходу
Розроблення
програмного
забезпечення
для
інтерактивного навчання

8.6

О новлення
забезпечення
потенціал»

програмного
«Кадровий

8.7

Забезпечення
спецпідготовки
за кейс та веб технологіями
дистанційного
навчання.
О рганізація вхідних, поточних
та підсум кових тестувань

В ідповідальний
виконавець
Відділ
інф ормаційних
технологій та
захисту
інф орм ації

Відділ
інф ормаційних
технологій та
захисту
інф орм ації

Відділ підтримки
телеком унікацій

Термін
виконання
У продовж
року

Перш е
півріччя

У продовж
року

Інформація про виконання
Змонтовано
відео
презентації
симулятору
митного
огляду
у
віртуальній реальності.
Розроблено 5 відео лекцій.
Забезпечено
технічний
супровід
сим улятора
митного
огляду
на
англійській мові.
Розроблено нове програмне забезпечення
«К адровий потенціал» з урахуванням
попереднього
досвіду
проведення
навчання випускників ЗВО та учасників
О О С/А ТО . Розроблена гнучка система
під різні варіанти проведення підготовки.
А втоматизовано процес створення нових
курсів та тестових завдань. Інтегровано
процес складання навчальних матеріалів
до
системи
формування
курсів
спецпідготовки Департаменту.
С ф ормовано та розміщ ено 58 курсів за
кейс та веб технологією дистанційного
навчання
(формування
курсів
здійсню ється
по
декілька
версій
кож ного,
відносно
внесених
змін
експертами).
П остійно надається інформаційна та
м етодична
допомога
працівникам
кадрових
підрозділів
територіальних
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№
з/п

Зм іст заходу

Відповідальний
виконавець

Термін
виконання

Інформація про виконання

органів.
У продовж
Оновлено дизайн сайту Д епартам енту на
8.8 Технічне супроводж ення сайту Відділ підтримки
року
всіх сторінках, зм інено м еню , лого,
Д епартаменту
в
мережі телекомунікацій
фонові картинки, наповнення та дизайн
Інтернет
посилань у низу сторінок, розроблено 2
(dspkz.custom s.gov.ua).
нових сторінки.
П опуляризація Д епартаменту у
П роводиться
висвітлення
новин
та
соціальних мережах
заходів Д епартаменту
у соціальних
мережах
та
на
оф іційном у
сайті
Департаменту
(всього
142
новиниРасеЬоок, 32 на сайті Д епартам енту на 2
мовах, 15 публікацій Instagram ).
У продовж
Проведено роботу по отрим анню та
8.9 В заємодія із акредитованими Відділ підтримки
року
скасуванню сертиф ікатів ЕЦП. О трим ано
центрами
сертиф ікації телекомунікацій
21
сертифікат
та
скасовано
21
(отримання,
скасування,
сертифікат.
поновлення,
блокування
П роведено роботу по отрим анню та
сертиф ікатів)
скасуванню доступів до бухгалтерських
програм Є-звіт та С Д О отрим ано 2
доступи та скасовано 2 доступи.
У продовж
Оновлено інф ормацію по 5 наборах
та
оновлення Відділ підтримки
8.10 П ідготовка
відкритих
даних,
підготовлено
та
року
матеріалів для розміщ ення на телекомунікацій
висвітлено 4 набори даних на сайті
єдиному
держ авному
вебdata.gov.ua.
порталі відкритих даних
Розділ 9. О рганізація ф інансової діяльності. М атеріально-технічний розвиток
1 квартал
Кош торис затвердж ений 26 січня 2022
планово- Сектор
9.1 О рганізація
року.
ф інансової
роботи, фінансування,
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№
з/п

9.2

Зм іст заходу
прогнозного
планування
видатків
на утримання та
м атеріально-технічне
забезпечення
діяльності
Д епартам енту.
Розробка
та
затвердж ення
кош торису
на 2022 рік
Розробка бю дж етного запиту
на 2023 рік

9.3

А наліз
використання
бю дж етних
кош тів
за
напрям кам и витрат у меж ах
затвердж ених кош торисів. У
разі необхідності,
внесення
обґрунтованих пропозицій до
Д ерж м итслуж би
щ одо
перерозподілу
бю дж етних
асигнувань
за
напрямками
витрат

9.4

Ведення
обліку
операцій,
ф інансової,

бухгалтерського
господарських
складання
бю дж етної

Відповідальний
виконавець
бухгалтерського
обліку та
звітності

Сектор
фінансування,
бухгалтерського
обліку та
звітності
Сектор
фінансування,
бухгалтерського
обліку та
звітності

Сектор
фінансування,
бухгалтерського
обліку та

Термін
виконання

Інформація про виконання

II квартал

Бю дж етний
запит
розроблено
направлено
до
Д ерж м итслуж би
травня 2022 року.

У продовж
року

П ерерозподіл бю дж етних
здійснено
27.05.2022;
24.06.2022.

У продовж
року

В едення
бухгалтерського
обліку
господарських
операцій,
складання
фінансової,
бю дж етної
звітності,
здійснення контролю за дотриманням

та
31

асигнувань
18.04.2022;
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№
з/п

9.5

9.6

Зм іст заходу
звітності, здійснення контролю
за дотрим анням бю джетного
законодавства, а також інших
нормативно-правових
актів
щ одо ведення бухгалтерського
обліку
в
Д епартаменті.
П одання
фінансової,
бю дж етної та інш ої звітності
до
відповідних
органів
у
встановлені терміни
Здійснення
контролю
за
експлуатацією та технічним
обслуговуванням
інженерних
мереж.
Е ксплуатація
та
технічне
обслуговування
автотранспорту.
Здійснення
закупівель
комунальних
послуг
та
контроль
обсягів
їх
спож ивання. Участь у веденні
договірної роботи
О рганізація роботи з питань
охорони праці та пож еж ної
безпеки
в
Д епартаменті,
контроль за
дотрим анням вимог
чинного
законодавства з цих напрямків

Відповідальний
виконавець
звітності

Термін
виконання

Відділ
інфраструктури,
держ м айна та
господарської
діяльності

У продовж
року

Відділ
інф раструктури,
держ м айна та
господарської
діяльності

У продовж
року

Інф ормація про виконання
бю джетного законодавства, а також
інш их норм ативно-правових актів щ одо
ведення
бухгалтерського
обліку
в
Д епартаменті здійсню ється
постійно.
П одання фінансової, бю дж етної та інш ої
звітності
до
відповідних
органів
здійсню ється у встановлені терміни.

Забезпечено належ ну експлуатацію та
технічне
обслуговування
наступних
мереж:
- водопостачання;
- водовідведення;
- теплопостачання;
- електропостачання.
П роведено закупівлю відповідних послуг
на 2022 рік, забезпечено економне
спож ивання у перш ом у півріччі 2022
року.
Забезпечено дотрим ання вим ог чинного
законодавства
з
питань
пож еж ної
безпеки та охорони праці, проведено
відповідні інструктажі (5 первинних
інструктаж ів з пож еж ної безпеки, 5
вступних інструктаж ів з охорони праці
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Відповідальний
виконавець

Термін
виконання
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та 15 цільових інструктаж ів з охорони
праці), а також тренування особового
складу Департаменту з оповіщення,
зв ’язку та реагування у разі виникнення
надзвичайних ситуацій.
Перш е
Забезпечено
переведення
о б ’єктів
9.7 О рганізація робіт з підготовки Відділ
півріччя
о б ’єктів
інфраструктури інфраструктури,
інфраструктури, а також автотранспорту
Д еп артам енту до роботи в держ майна та
Департаменту до роботи в весняно-літній
весняно-літній
період
2022 господарської
період
2022
року.
Проведено
діяльності
відклю чення системи теплопостачання
року
на літній період.
У продовж
роботи
щодо Відділ
Забезпечено укладання 23 договорів
9.8 П роведення
року
укладання договорів закупівлі інфраструктури,
закупівлі товарів та послуг, а також
товарів
та
послуг, держ майна та
укладення 7 додаткових угод до них.
супроводж ення їх виконання
господарської
Щ омісячно
проводилася
робота
по
діяльності
супроводж енню та контролю виконанню
вказаних договорів.
Розділ 10. О рганізація роботи з персоналом . Запобігання та виявлення корупції
У продовж
роботи
щодо Сектор кадрової
За перш е півріччя було організовано
10.1 О рганізація
року
роботи
уком плектування
роботу
щодо
укомплектування
Д епартам енту
працівниками
Д епартаменту 5 працівниками.
відповідного фаху згідно із
3 працівники призначені за результатами
законам и
України
«Про
конкурсу, відповідно до Закону України
держ авну
служ бу»,
«Про
«Про державну служ бу та Порядку
запобігання корупції», «Про
проведення конкурсу на зайняття посад
очищ ення влади»
держ авної
служби,
затвердженого
Постановою Кабінету М іністрів України

№
з/п

Зм іст заходу

та
супровід
10.2 К оординація
процесу
моніторингу
виконання,
перегляду
(уточнення) завдань, клю чових
показників
результативності,
еф ективності
та
якості

В ідповідальний
виконавець

Сектор кадрової
роботи

Термін
виконання

Упродовж
року

Інформація про виконання
від 25.03.2016 № 246 (зі зм інам и).
2
працівника
призначені
до
Д епартаменту в порядку переведення з
дотрим анням вимог ст. 41
Закону
У країни «П ро державну служ бу».
На виконання вимог Закону У країни
«Про очищ ення влади» щ одо
1-го
працівника Д епартаменту здійсню валися
заходи з очищ ення влади.
На виконання вимог П останови К абінету
М іністрів У країни від 25.03.2015 № 171
«Про затвердж ення П орядку проведення
спеціальної перевірки стосовно осіб, які
претендую ть на зайняття посад, які
передбачаю ть зайняття відповідального
або
особливо
відповідального
становищ а, та посад з підвищ еним
корупційним ризиком, і внесення змін до
деяких постанов К абінету М іністрів
У країни»
щодо
1-го
кандидата
проводилась спецперевірка.
П ротягом звітного періоду держ авним
служ бовцям Д епартаменту надавалась
консультативна
допом ога
щ одо
перегляду
завдань
і
клю чових
показників. Було переглянуто та внесено
зміни
керівниками
структурних
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№
з/п

Зм іст заходу

служ бової
діяльності
держ авн их
службовців
Д епартам енту, які займають
посади
держ авн ої
служби
категорії
“Б”
або
“В”,
визначених на 2022 рік
проведення
10.3 О рганізація
проф есійного
навчання
працівників Д епартаменту без
відриву від роботи

В ідповідальний
виконавець

Термін
виконання

Інформація про виконання
підрозділів до 6-ти завдань посадових
осіб Департаменту.

Сектор кадрової
роботи

Упродовж
року

заходів
з
10.4 О рганізація
підвищ ення
кваліфікації
працівників Д епартаменту

Сектор кадрової
роботи

Упродовж
року

заходів
щодо
10.5 Здійснення
запобігання
та
виявлення
корупції, а також контроль за
дотрим анням
антикорупційного
законодавства в Департаменті

С пеціаліст з
питань
запобігання та
виявлення
корупції

Упродовж
року

П ротягом перш ого півріччя професійне
навчання працівників Д епартаменту без
відриву
від
роботи
здійсню валось
відповідно до наказу Д епартаменту від
31.12.2021 № 210-О. ’
П ротягом
перш ого
півріччя
16
працівників Д епартаменту підвищ или
кваліфікацію та отримали відповідні
сертифікати.
3 метою протидії та запобігання корупції
в Д епартаменті СПКЗ проводились:
- підготовка, забезпечення та контроль за
здійсненням заходів щодо запобігання
корупції;
взаємодія
з
відділом
у
сфері
запобігання
виявлення
та
протидії
корупції Д ерж митслужби;
- надання працівникам Департаменту
р о з’яснення
щодо
застосування
та
дотримання
вимог антикорупційного
законодавства.
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№
з/п

Зміст заходу

В ідповідальний
виконавець

Термін
виконання

Інформація про виконання
- здійснення організаційних заходів щ одо
своєчасного
подання
с у б ’єктам и
декларування доходів, декларацій за
2021 рік (частково).
- підготовка та надання звітності про
проведену роботу.
П ідготовлені
та
проведені
заходи,
системного характеру:
1. щ одо своєчасного подання с у б ’єктам и
декларування доходів, декларацій за
2021 рік та з інш их питань ф інансового
контролю:
- підготовлені доручення від 20.01.2022
№ 1-д та від 11.05.2022 № 3-д «Про
дотрим ання
заходів
ф інансового
контролю »;
- проведені заняття, стосовно вим ог
здійснення ф інансового контролю в
ум овах воєнного стану;
2. з питань дотрим ання вим ог статей 27
«О бм еж ення спільної роботи близьких
осіб», 28 «Запобігання та врегулю вання
конф лікту
інтересів»
ЗУ
«П ро
запобігання корупції», щ одо обм еж ення
спільної роботи близьких осіб, на
постійній основі:
спільно
з
сектором
кадрової
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№
з/п

Зм іст заходу

Відповідальний
виконавець

Термін
виконання

Інформація про виконання
роботи, проводиться імоніторинг даних
про наявність ознак родинних зв ’язків у
працівників та недопущ ення проявів
конфлікту;
здійсню ється погодження наказів
ДСПКЗ;
відповідно
до
п.13
«Порядку
ведення договірної роботи та взаємодії
між
структурними
підрозділами
Д ерж митслуж би та її територіальних
органів при веденні договірної роботи»,
затвердж еного наказом Д ерж митслуж би
від 28.04.2022 року № 175 здійсню ється
погодж ення всіх договорів, які укладає
Д епартамент СПКЗ (щ одо наявності чи
відсутності ознак п о в’язаності та її
наслідків,
інших
сприятливих
для
вчинення корупційних правопоруш ень
наслідків)
3. з питань впровадження механізмів
заохочення викривачів:
19.01.2022 року затвердж ено План
роботи уповноваж еної особи з питань
запобігання та виявлення корупції щодо
впровадження
в Д епартаменті СПКЗ
відповідних
механізмів
заохочення
викривачів та формування культури
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Відповідальний
виконавець

Термін
виконання
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повідомлення
про
м ож ливі
факти
корупційних або п о в’язаних з корупцією
правопоруш ень, інш их поруш ень Закону
У країни «Про запобігання корупції»
(далі
План
щодо
викривачів).
Із
запланованих завдань, на постійній
основі запровадж ено ознайом лення з
п а м ’ятками осіб при прийнятті на
держ авну служ бу та долучен ня копій
п а м ’яток до особових справ (5 осіб).
Організовано
проведення
щ орічного
заповнення
Анкети
доброчесності
кожною
посадовою
особою Д епартаменту до 01.04.2022 та
облік А нкет доброчесності в Реєстрі
анкет.
В рамках проф навчання з особовим
складом Департаменту, підготовлено,
проведено
3
заняття
з
питань
декларування доходів за 2021 рік. Було
надано 8 консультацій, із них 6 організовано для працівників окрем их
підрозділів
Д епартам енту
щ одо
заповнення та подання декларацій.

Д и ректор Д епартам енту
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