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ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАШИ

ЖИТОМИРСЬКА МИТНИЦЯ ДФС

НАКАЗ
19J

10
Житомир

Про внесення 3MiHдо наказу'
Житомирськоi" митницi ДФС
вiд 06.09.20] 8 N2 ] 50

з

метою
забезпечення
ефективноi" взаСМОдll з регiональним
представництвом
державного пiдприсмства "Сервiсно-видавничий
центр"
(далi - ДП "СВЦ") та з урахуванням листа Державноi" фiскально'j служб и
Украi'ни вiд 25.10.2018 NQ33083/7/99-99-01-01-02-17, Н а к а з у ю:
Внести змiни до наказу Житомирськоi" митницi ДФС вiд 06.09.2018
NQI50 "Про розподiл обов'язкiв мiж керiвництвом
Житомирськоi' митницi
ДФС", виклавши П.5 в такiй редакцii":
"5. Першому заступнику начальника митницi забезпечити належну
взасмодiю з Головним управлiнням ДФС у Житомирсько! областi з питань
адмiнiстрування податкiв та зборiв, митних платежiв та ефективну взасмодiю з
регiональним представництвом державного ДП "СВЦ".
Контроль за виконанням наказу залишаю за соб ю.

В.О. начальника митницi

fрина Вдовеико 4] 2-948
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ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАiни

ЖИТОМИРСЬКА МИТНИЦЯ ДФС

НАКАЗ
06.09.2018 р.

N~150

Житомир
Зi змiнами, внесеними наказом
митницi ДФС вiд ~J;;.'/

ЖИТОМИРСЬКОl

о.

2018 NQ

J 98

Про розподiл обов'язкiв мiж керiвництвом
ЖИТОМИРСЬКОl
митницi ДФС

З метою забезпечення ефективно! органiзацi! роботи структурних
пiдроздiлiв Житомирсько! митницi ДФС, за погодженням Державноi. фiскально!
служби Украi.ни, н а к а з у ю:
1. Установити розподiл обо в'язкiв по координуванню та контролю за
роботою структурних пiдроздiлiв Житомирськоi. митницi ДФС таким чином:
Начальник митницi:
1. Заступники начальника митницi;
2. Вiддiл органiзацii. роботи;
3. Сектор охорони державно! та€мницi, технiчного та криптографiчного
захисту iнформацi!;
4. Вiддiл по роботi з персоналом;
5. Вiддiл фiнансування, бухгалтерського облiку та звiтностi;
6. Спецiалiст розгляду звернень та забезпечення доступу до публiчноi.
iнформацii.;
7. Юридичний сектор;
8. Сектор з управлiння ризиками;
9. Сектор з питань запобiгання та виявлення корупцi!.
Перший заступник начальника митницi:
] . Вiддiл матерiального забезпечення та розвитку iнФраструктури;
2. Сектор митно! статистики;
3. Сектор iнформацiйних технологiй;
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4. Управлiння адмiнiстрування митних платежiв та митно - тарифного
регулювання;
5. Митний пост "Житомир - центральний"
Заступник начальника митниЦl:
1. Управлiння органiзацil митного контролю та оформлення;
2. Митний пост'''Коростень'';
3. Митний пост "Новоград - В олинськии.~"
Заступник начальника митницi - начальник управлiння протидii' митним
правопорушенням та мiжнародноi' вза€модii:
'
..
1. Управлiння протидii митним правопорушенням та МIжнароднО1
вза€модii;
2. Вiддiл чергових;
3. Митний пост "Пiвнiчний".
2. Установити таку замiну на перiод тимчасовоi вiдсутностi керiвництва
Житомирськоi митницi ДФС:
Вiдсутня особа
начальник митниЦl
перший
заступник
начальника
митниЦl
заступник начальника МИТНИЦl

Особа, яка виконv€ обов' язки
перший
заступник
начальника
митницl
начальник митниЦl

заступник
начальника
митниЦl начальник
управЛlННЯ
протидii
митним
правопорушенням
та
мiжнаvодноi вза€модii
заступник
начальника
митниЦl - заступник начальника митниЦl
начальник
управЛlННЯ
протидii'
митним
правопорушенням
та
мiжнародноi вза€модii
3. В окремих випадках на перiод тимчасовоi вiдсутностi першого
заступника начальника митницi, заступника начальника митницi, заступника
начальника
митницi
начальника
управлiння . протидii
митним
правопорушенням та мiжнародноi вза€модii, вiддiлом по роботi з персоналом
може готуватися проект наказу про визначення посадових осiб Житомирськоi
митницi ДФС, на якихтимчасово покладаються обов'язки цих заступникiв.
4. Першому заступнику начальника митницi, заступнику начальника
митницi, заступнику начальника митницi - начальнику управлiння протидii'
митним правопорушенням та мiжнародноi' вза€модii забезпечити:
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4.1. Ефективну органiзацiю роботи, належну координацiю та взаf:модiю
пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв Житомирсько! митницi ДФС по
закрiплених напрямках роботи.
4.2. Належну взаf:модiю та координацiю роботи з мiсцевими органами
виконавчо! влади та органами мiсцевого самоврядування, представниками
правоохоронних opraHiB з питань забезпечення органiзацi! та контролю за
дотриманням суб'f:ктами зовнiшньоекономiчноi' дiяльностi та громадянами
установленого заКОНОДавством порядку перемiщення TOBapiB, транспортних
засобiв через митний кордон Укра!ни.
4.3. СВОf:часне i оперативне iнформування начальника Житомирсько'i
митницi ДФСз питань дiяльностi митницi.
4.4. Координацiю та контроль за супроводженням в судах справ за
участю митницi за наriрямками роботи.
5. Першому заступнику начальника митницi забезпечити належну
взаf:модiю з Головним управлiнням ДФС у Житомирсько! областi з питань
адмiнiстрування податкiв та зборiв, митних платежiв та ефективну взаf:модiю з
регiональним представництвом державного ДП "СВЦ" .
6. Заступнику начальника митницi - начальнику управлiння ПРОТИДll
митним правопорушенням та мiжнародно! взаf:модi! забезпечити координацiю
дiй структур них пiдроздiлiв митницi з питань боротьби з контрабандою та
митними правопорушеннями у взаf:модi! з правоохоронними, контролюючими
органами, iншими органами державно! влади, митними органами iноземних
держав.
7. Вважати таким, що втратив чиннiсть наказ Житомирськоi' митницi
ДФС вiд 19.12.2017 NQ 265 "Про розподiл обов'язкiв мiж керiвництвом
Житомирсько! митницi ДФС".
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.О. начальника митницi

Начальник вiддiлу
органiзацi! роботи

Iрина Вдовенко 412-948
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