Напрям 17: «Інфраструктура та обладнання»
Мета
Розвивати, підтримувати та розміщувати інфраструктуру та сучасне обладнання, яке повністю підтримує стратегію
діяльності митної адміністрації та підвищує ділову ефективність за допомогою застосування технології.

Стратегічні завдання
• Розробка плану інвестування з урахуванням пріоритетних завдань, короткострокових та довгострокових потреб.
• Розробка фінансових програм для підтримки плану інвестування та організаційного планування з урахуванням
потреби в кваліфікованих кадрах, умов праці, нових технологій, об'єктів, операторів торгівлі та будь-яких інших
відповідних факторів.
• Міжнародна співпраця із країнами-сусідами з питань створення, розміщення та обслуговування прикордонної
інфраструктури.
• Забезпечення навчання з питань закупівель обладнання та роботі з ним.

Найменування
завдання

Найменування заходів

Виконавці

Здійснення ревізії (кількісний та якісний стан) ДФС
1. Проведення аудиту обладнання обладнання (вагових комплексів, сканерів, Мінфін
митниці
транспортних
засобів
тощо),
що
використовується митними органами на
предмет
відповідності
його
технічних
характеристик потребам української митниці
Розробка за результатами ревізії рекомендації ДФС
щодо
необхідності
забезпечення Мінфін
інфраструктури та обладнання, використання
наявних ресурсів (інфраструктура, обладнання,
персонал тощо)
Створення електронної системи інвентаризації ДФС
та моніторингу основних засобів
Мінфін
Підготовка
короткострокових
та ДФС
2. Управління інфраструктурою та середньострокових планів інвестування та Мінфін
обладнанням
виділення бюджетних коштів на підтримку та
функціонування митної інфраструктури та
обладнання
Розробка методики оцінки потреб в закупівлях ДФС
(наприклад, на основі аналізу економічної Мінфін
ефективності)
Створення системи для регулярного перегляду ДФС
та оцінки можливості застосування більш Мінфін
сучасних и рентабельних технологій для
інфраструктури та обладнання
Економічне та функціональне обґрунтування ДФС
розміщення й кількості інфраструктури та Мінфін
обладнання
з
метою
максимального
використання
наявних
ресурсів
(кадри,
інфраструктура, навчання, обладнання и т.п.) з

Строк
виконання
ІV квартал
2017 р.

Індикатор виконання
Зведений звіт про результати
ревізії обладнання

І квартал
2018 р.

Розроблено пропозиції за
результатами ревізії

ІІ квартал
2018 р.

Електронна система
інвентаризації та моніторингу
створена та функціонує
Розроблено та реалізовуються
програми інвестування

2017- 2018

2017- 2018

2017- 2018

постійно

Затверджено відповідну
методику
Створена й функціонує система
для відслідковування
технологічних новацій у сфері
інфраструктури й обладнання
Економічне та функціональне
обґрунтування розміщення й
кількості інфраструктури та
обладнання застосовується

урахуванням потреб в матеріально-технічному
забезпеченні.
Сприяння економічним операторам у вирішені ДФС
логістичних та процедурних питань, зокрема, Мінфін
щодо
розміщення
підрозділів
митного
оформлення, створення зон митного контролю з
урахуванням реальних потреб торгівлі та
економічних операторів а також міжнародних
потоків комерційних вантажів

постійно

Під
час
вибору
місць
розміщення
підрозділів
митного
оформлення,
створення
зон
митного
контролю
враховуються
потреби
економічних
операторів
та
статистика
міжнародних
потоків
комерційних вантажів
Забезпечено захист
інфраструктури та обладнання

Створення
системи
захисту
об’єктів ДФС
інфраструктури та обладнання від пошкоджень, Мінфін
крадіжок, втрати тощо
Забезпечення об’єктів митної інфраструктури ДФС
відповідним обладнанням і матеріальною базою Мінфін
для огляду, які забезпечують проведення
ефективних і раціональних перевірок та
виявлення порушень

2017- 2019

Наявність радіо-телекомунікаційних засобів, які ДФС
забезпечують і підвищують ефективність Мінфін
оперативної роботи

постійно

Наявність інструментів і обладнання, що
дозволяють
здійснювати
контроль
транспортних засобів і вантажів безпечно і
ефективно (наприклад, набори інструментів,
підйомники для автомобілів, навантажувачі) і
виявлення захованих товарів (наприклад,
ядерних матеріалів, наркотиків і вибухових
речовин)
Наявність
відповідних
інструментів
і
обладнання
при
відборі
зразків
для
лабораторних досліджень (включаючи засоби
особистого захисту)

ДФС
Мінфін

постійно

Інструменти і обладнання в
наявності та використовуються

ДФС
Мінфін

постійно

Інструменти і обладнання в
наявності та використовуються

постійно

Затверджені нормативи
облаштування і забезпечення
відповідним обладнанням
контрольних пунктів на кордоні
та всередині країни
Забезпечується фінансування
Засоби зв’язку в наявності та
функціонують

Встановлення в пунктах перетину кордону,
морських портах і аеропортах обладнання для
огляду без розкриття вантажу, в якому
застосовуються технології рентгенівського і
гамма-випромінювання.
Застосування
мобільних рентгенівських установок також для
перевірок всередині країни
Застосування стаціонарного обладнання для
виявлення радіоактивних речовин в вантажних і
пасажирських терміналах, де це доцільно

ДФС
Мінфін

ДФС
Держприкордо
нслужба
Мінфін
МВС
Мінприроди
Розробка єдиних стандартів (вимог) до ДФС
3. Уніфікація вимог до митної відкриття, облаштування, якості та заміни Мінфін
інфраструктури
митної інфраструктури портів, митних складів,
митних терміналів, пунктів пропуску та місць
митного оформлення товарів для зручності їх
користування
Використання
системи ДФС
інвентаризації/управління основними засобами Мінфін
для
відслідковування
розташування,
використання
і
потреби
ремонту
інфраструктури
і
обладнання
митної
адміністрації
4. Зони митного контролю

5.

Запровадження

Впорядкування вимог до відкриття та
облаштування зон митного контролю, зокрема
для залізниць (постійні, тимчасові)

Визначення переліку послуг, що можуть
надаватись суб’єктами господарської діяльності
в зоні митного оформлення із чітким
встановленням прав та обов’язків таких
суб’єктів
Встановлення вимог щодо розміщення в зоні
механізму митного контролю об’єктів сфери

постійно

Обладнання в наявності та
використовується
Виділяються кошти на
експлуатацію

постійно

Обладнання в наявності та
використовується
Виділяються кошти на
експлуатацію

ІІ-ІІІ
квартал
2018 р.

Затверджено стандарти митної
інфраструктури та обладнання

ІІ-ІІІ
квартал
2018 р.

Створена й використовується
електронна система
інвентаризації/управління
основними засобами
Існуючі дані про
інвентаризацію/основних
засобах внесені до системи
Розроблено та затверджено
вимоги до відкриття та
розміщення зон митного
контролю
Перелік послуг, що можуть
надаватись СГД в зоні митного
оформлення визначено та
затверджено

Мінфін
ДФС

ІІ-ІІІ
квартал
2018 р.

Мінфін
ДФС

ІІ квартал
2018 р.

Мінфін
ДФС

ІІ квартал
2018 р.

Розроблено та затверджено
вимоги щодо розміщення

взаємодії держави та бізнесу щодо обслуговування (установа банку, страхова,
розвитку митної інфраструктури
митний брокер, гарант, заклади харчування та
медицини тощо)
Запровадження державного регулювання цін за
послуги, що надаються на митних терміналах
недержавної форми власності

6. Розвиток співробітництва на
місцевому,
національному
та
міжнародному рівні з питань
ефективного та раціонального
використання інфраструктури та
обладнання

7. Інтеграція обладнання із ІТсистемою
8.
Удосконалення
сканування

Мінфін
Мінекономрозв
итку
АМКУ
ДФС
Розробка рекомендацій щодо спільного з ДФС
іншими відомствами, митницями суміжних Мінфін
країн
використання
інфраструктури
та
обладнання з чітким визначенням прав та
обов’язків в рамках такої співпраці
Визначення переліку послуг (без передання Мінфін
функцій митного контролю), що можуть ДФС
надаватись суб’єктами господарської діяльності
на засадах аутсорсингу з чітким визначенням
прав та обов’язків таких підприємств
Створення законодавчих підстав (без передання Мінфін
функцій
митного
контролю)
для ДФС
співробітництва
залучення
обладнання
приватного сектору за принципом «готового
рішення»
Впровадження в пунктах пропуску та митних Мінфін
терміналах
системи
інтелектуального ДФС
відеонагляду з виводом результатів у
Моніторинговий центр
Впровадження сканування на основі аналізу
Мінфін
ризиків.
ДФС

Перегляд та актуалізація існуючих нормативних Мінфін
системи документів, що регламентують використання ДФС
митного обладнання
Встановлення плати за виконання митницею Мінфін
митних формальностей, що співрозмірна з ДФС
вартістю витрат митниці на митне оформлення
Визначення плати за виконання митних Мінфін

об’єктів обслуговування в зоні
митного контролю
ІІ квартал
2018 р.

2018

Розроблено законопроект про
внесення змін до Митного
кодексу України та подано до
Верховної Ради України
Розроблено рекомендацї

ІІ квартал
2018 р.

Перелік послуг, що можуть
надаватись на умовах
аутсорсингу, визначено та
затверджено

ІІ квартал
2018 р.

Розроблено пропозиції щодо
залучення «готових рішень»

ІІ-ІІІ
квартал
2018 р.

Забезпечено функціонування
системи інтелектуального відео
нагляду

ІІ квартал
2018 р.

Систему сканування
впроваджено

ІІ-ІІІ
квартал
2018 р.
ІІ квартал
2018 р.

Розроблено та затверджено
відповідні нормативно-правові
акти
Визначено та затверджено
розмір плати за виконання
митних формальностей
Плату за виконання митних

І квартал

9. Забезпечення фінансування
митних органів на потреби
інфраструктури, обладнання та
забезпечення форменим одягом

формальностей джерелом доходів митниці на ДФС
потреби придбання та утримання митної
інфраструктури та обладнання
Проведення
тренінгів,
інструктажів для Мінфін
працівників митниці з питань безпечного і ДФС
правильного використання та обслуговування
об’єктів інфраструктури та обладнання
Забезпечення працівників форменим одягом
Мінфін
ДФС

2018 р.

формальностей встановлено

постійно

Заходи проводяться

постійно

Працівники забезпечені
форменим одягом

