РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
групи МА (к, с) - 419 підвищення кваліфікації
керівників та спеціалістів (в т. ч. новопризначених) підрозділів митного аудиту
органів ДФС за професійною програмою
«Митний аудит»
у Всеукраїнському центрі підвищення кваліфікації державних
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування
(смт Козин, Київська обл.)
Термін навчання (очний курс) 15.05.17 - 19.05.17

Дата
15.05.2017
понеділок

16.05.2017
вівторок

Час
проведення

Група МА (к, с) - 419
Лектор

Тема заняття

Система підвищення кваліфікації державних службовців (Вступ до курсу.)

10.30-11.15

Волошин М.М./
Іщенко Т.М.

11.25-12.55

Департамент аудиту
Рубан Н.І.
Кореніцин С.А.
Завеля Р.В.

Стратегічні напрями роботи митного пост-аудит контролю. Основні засади розвитку та
удосконалення процедури митного аудиту. (Вступ до курсу)

13.40-15.10

Департамент аудиту
Завеля Р.В.
Шевчук І.В.

Оформлення акта (довідки) документальної перевірки дотримання вимог законодавства України з
питань державної митної справи

15.20-16.50

Департамент аудиту
Чорна Л.М.
Шевчук І.В.

Перевірка відповідності даних митних декларацій даним бухгалтерського обліку підприємств під час
проведення пост-аудит контролю

09.00-10.30

Київська митниця ДФС
Дашкевич І.М.

Митна вартість товарів, методи її визначення. Особливості перевірки митної вартості при
проведенні пост-митного контролю

10.40-12.10

Київська митниця ДФС
Крошко А.М.

Особливості оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України в залежності
від обраного митного режиму. Застосування пільг в оподаткуванні

17.05.2017
середа

18.05.2017
четвер

19.05.2017
п’ятниця

13.00-14.30

Департамент аудиту
Сімов Д.І.

Порядок взаємодії між підрозділами органів ДФС при організації, проведенні та реалізації
матеріалів документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань державної
митної справи

14.40-16.10

Департамент аудиту
Кореніцин С.А.

Моніторинг баз даних при виконанні положень наказу ДФС від 02.10.2014 №158 "Про
запровадження операції "Легальний товар"

09.00-10.30

Департамент
адміністративного
оскарження та судового
супроводження
Гарбуз К.А.

Апеляційне оскарження рішень органів ДФС, прийнятих за результатами перевірок з питань
державної митної справи

10.40-12.10

Київська міська митниця
ДФС
Грищенко Н.В.

Види митних режимів, які застосовуються до товарів та транспортних засобів, що переміщуються
через митний кордон України. Особливості їх застосування

13.00-14.30

Київська митниця ДФС
Давиденко Т.С.

Країна походження товару та критерії достатньої переробки товару. Підтвердження країни
походження товару

14.40-16.10

Київська міська митниця
ДФС
Завальський К.Ю.

Порядок застосування митної декларації, заповненої
тимчасової, періодичної та додаткової декларацій

09.00-10.30

Київська митниця ДФС
Петровський Д.О.

10.40-12.10

Головне управління
внутрішньої безпеки
Мотузко Є.В.

Профілактика корупційних правопорушень в органах ДФС

13.00-14.30

Іщенко Т.М.
Васильківська Н.П.

Підсумковий контроль (тестування)

09.00-12.00

Департамент аудиту
Рубан Н.І./
Кореніцин С.А./
Завеля Р.В
Іщенко Т.М..

Науково-практична конференція (захист випускних робіт)

12.30-14.00

Департамент аудиту
Рубан Н.І./
Кореніцин С.А./
Завеля Р.В.
Іщенко Т.М.

«Круглий стіл»

14.00-14.45

Волошин М.М./
Іщенко Т.М.

у звичайному порядку, попередньої,

Перевірка правильності класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД під час пост-митного контролю

Анкетування. Підведення підсумків навчання та вручення свідоцтв.

