ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.12.2008 N 1410
Про визначення зон діяльності та внесення змін до деяких наказів Держмитслужби
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної служби N 1429 від 19.12.2008 ) ( Щодо змін додатково див. Наказ Державної
митної служби N 1436 від 22.12.2008 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної служби N 300 від 31.05.2012 )
Керуючись статтею 15 Митного кодексу України, відповідно до Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 18.07.07 N 940, і з метою вдосконалення Класифікатора митних органів України та їх структурних підрозділів
спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженого наказом Держмитслужби від 26.04.06 N 335 (зі змінами й доповненнями), та у
зв'язку зі змінами, які відбулися в структурі митних органів,
НАКАЗУЮ:
1. Визначити з 25.12.08 зоною діяльності Чернівецької митниці м. Чернівці та Вижницький, Герцівський, Глибоцький, Заставнівський
Кіцманський, Путильський, Сторожинецький, Хотинський райони Чернівецької області, місцем розташування - м. Чернівці.
2. Визначити з 25.12.08 зоною діяльності Кельменецької митниці Кельменецький, Новоселицький та Сокирянський райони Чернівецької
області, місцем розташування - м. Кельменці Чернівецької області.
( Пункт 3 втратив чинність на підставі Наказу Державної митної служби N 300 від 31.05.2012 )( Пункт 4 втратив чинність на підставі Наказу
Державної митної служби N 300 від 31.05.2012 )
5. Установити граничну чисельність працівників Чернівецької митниці в кількості 367 одиниць.
6. Установити граничну чисельність працівників Кельменецької митниці в кількості 340 одиниць.
7. Уважати такими, що втратили чинність, пункт 2 наказу Держмитслужби від 02.07.08 N 704 "Про зміни граничної чисельності працівників
митних органів", пункт 1 наказу Держмитслужби від 14.11.08 N 1272 "Про затвердження граничної чисельності працівників митних органів"
щодо встановлення граничної чисельності працівників Кельменецької та Чернівецької митниць.
8. Керівникам Кельменецької та Чернівецької митниць:
у строк до 20.12.08 унести відповідні зміни до структури та штатного розпису митниці в установленому порядку та подати їх на затвердження
до Держмитслужби;
забезпечити дотримання законодавства про працю.
9. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.) протягом трьох робочих днів після видання наказу забезпечити внесення необхідних
змін до відповідних програмно-інформаційних комплексів Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України.
10. Начальникам регіональних митниць, митниць проінформувати суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та громадян про зміни,
передбачені цим наказом.
11. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Федорова О.О.
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