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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
 Протидія корупції

Мета

 Боротьба з
контрабандою

 Збільшення надходжень
в держбюджет
 Рівні конкурентні умови

 Спрощення процедур та процесів

Ініціативи

 Зменшення людського фактору при прийнятті рішень
 Забезпечення прозорості шляхом використання технічних
засобів фіксації
 Запровадження моніторингу виконання: моніторинг ІТ систем,
аналіз ризиків, реагування (мобільні групи)

 Попередження та виявлення порушень законодавства з питань
державної митної справи (як митними органами, так і бізнесом)
 Реагування на проавопорушення
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ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА
 Призначається Кабінетом Міністрів
України за поданням Міністра фінансів

Керівник
Міжвідомчого
цільового центру
(МЦЦ)

 Підзвітний Міністру фінансів України

Склад МЦЦ

 Старший зміни визначається Керівником
МЦЦ з числа посадових осіб ДФС
(підрозділ боротьби з митними
правопорушеннями)

Старший зміни
ДФС
(2 особи)

Аналітична
група

Патрульна
поліція
(1 особа)

Прикордонник
(1 особа)

4 зміни
по 24 год  Склад зміни визначається Керівником

МЦЦ за поданням відповідних органів

 Кількість мобільних груп – до 20

Мобільна група
Старший мобільної групи
ДФС
(2 особи)

Прикордонник
(1 особа)

Патрульна
поліція
(1 особа)

 Старший мобільної групи визначається
Керівником МЦЦ з числа посадових осіб
ДФС
4 зміни
по 24 год

 Склад зміни визначається Керівником МЦЦ
за поданням відповідних служб
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ПОРЯДОК ДІЙ
Керівник
МЦЦ
З
В
І
Т

Аналітична
група
Здійснює аналіз
баз даних та
передає
інформацію
про виявлені
ризикові операції
на митниці

Старший зміни
МЦЦ
З
В
І
Т

 Визначає разом із членами зміни об’єкти
перевірки
 Визначає відповідального члена МЦЦ
 Визначає мобільну групу
 Підписує доручення щодо перевірки
 Передає засобами зв’язку доручення
старшому мобільної групи
 Супроводжує та відповідає за операцію
 Контролює виконання доручення МЦЦ

Член
МЦЦ

Мобільна
група

 Формує персональний склад, організовує
роботу МЦЦ, аналітичної групи, та
мобільних груп
 Визначає КРІ за погодженням з Міністром
 Звітує перед Міністром про ефективність
роботи МЦЦ

З
В
І
Т

 Виконує доручення (перевіряє об’єкт)
 Здійснює фото / відеофіксацію перевірки
 Готує звіт для МЦЦ
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ФОТО- ТА ВІДЕОФІКСАЦІЯ
ПРОВЕДЕННЯ МИТНИХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ
Об’єкти фото- та відеофіксації:
будь-які товари,
транспортні засоби
посадові особи органів
доходів і зборів,
контролюючих та
правоохоронних органів
документи, необхідні для
здійснення митного
контролю
засоби забезпечення
ідентифікації
території та приміщення
складів тимчасового зберігання,
митних складів, магазинів
безмитної торгівлі, території
вільних митних зон та інших
місць
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ПОРЯДОК
ФОТО- ТА ВІДЕОФІКСАЦІЇ
КОРДОН

ВНУТРІШНЯ МИТНИЦЯ

КОРДОН / МИТНИЦЯ / ШЛЯХИ

Пункт
пропуску

Зона митного
контролю

МЦЦ та
Мобільні групи

з моменту прибуття
на канал здійснення
митного контролю за
двоканальною системою

з моменту прибуття до
зони митного
контролю, де
здійснюватиметься
огляд (переогляд)

з початку вжиття заходів,
спрямованих на виконання
завдань зі здійснення
огляду (переогляду), в тому
числі зупинки транспортних
засобів

після залишення каналу
здійснення митного
контролю за
двоканальною системою

після коментування
завершення звіту про
результати огляду
(переогляду) та вибуття
із зони митного
контролю

з моменту завершення
заходів спрямованих на
виконання завдань зі
здійснення огляду
(переогляду)
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ЗДІЙСНЕННЯ ФОТО-, ВІДЕОФІКСАЦІЇ
ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ (ПЕРЕОГЛЯДУ)
Відеозапис має бути
безперервним та
відображати усі етапи
огляду, з обов’язковим
коментуванням процесу

Не допускається редагування графічної частини
відеозаписів чи внесення змін до налаштувань файлу
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Дякую за увагу!
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