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Шановні панове!
І.
19.06.2014, в м. Києві відбулось 14 засідання Міжвідомчої робочої групи
з впровадження технології «Єдине вікно – локальне рішення» в зоні діяльності
Південної митниці та портів Одеської області.
Довідково повідомляємо, що учасниками засідання схвалено
рекомендації проведеного 27.05.2014 в м. Одеса Четвертого міжнародного
семінару ЄЕК ООН з питань спрощення торгівлі «Створення сприятливих умов
для спрощення процедури торгівлі, реалізуючи принципи «єдиного вікна» в
Україні» (доручення Прем’єр-міністра України № 16400/1/1-14 від 20.05.2014),
визначено основні заходи щодо забезпечення їх практичної реалізації в рамках
роботи МРГ, організаційної взаємодії з Урядом та іншими органами державної
влади з впровадження технології «Єдине вікно – локальне рішення», інших
важливих інтеграційних процесів та розвитку в умовах імплементації та
адаптації національного законодавства до законодавства ЄС.
Піж час засідання, МРГ підтримано пропозиції учасників про:
організацію у вересні 2014 року, за участі експертів ІСПС у м. Одесі,
візиту в Одеський порт міжнародних експертів і представників подібних систем
в інших країнах;
проведення в серпні 2014 р під егідою ЄЕК ООН семінару по роботі з
Практичним керівництвом ЄЕК ООН по спрощенню процедур торгівлі (TFIG)
для керівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, що
будуть здійснювати заходи щодо спрощення процедур міжнародної торгівлі і
логістики, зокрема, передбачені в Угоді СОТ.
розробку навчальних програм по роботі з Практичним керівництвом ЄЕК
ООН по спрощенню процедур торгівлі (TFIG) для навчання співробітників
міністерств і відомств, які будуть здійснювати заходи щодо спрощення
процедур міжнародної торгівлі і логістики, зокрема, передбачені в Угоді СОТ.
За підсумками обговорення поточного стану з впровадження технології
«Єдине вікно - локальне рішення» в морських портах, за пропозиціями
учасників засідання МРГ прийняті також рішення покрокового опрацювання
широкого кола питань, зокрема серед інших, щодо:
1) активізації процесів для: затвердження «Порядку виконання митних
формальностей при здійсненні митного контролю та митного оформлення
водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними»
(замість наказу Держмитслужби від 17.09.2004 № 678);
внесення змін до «Порядку заповнення митних декларацій на бланку
єдиного адміністративного документа», затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 30.05.2012 № 651, щодо можливості здійснення митного
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оформлення за умови відсутності інформації про номери залізничних вагонів та
платформ (до моменту завантаження товарів на залізничну платформу);
завершення відповідно до компетенції Держприкордонслужбою та
контролюючими органами, які здійснюють свої повноваження на території
морських пунктів пропуску, опрацювання, підготовку, затвердження
реєстрацію в підрозділах Міністерства юстиції України Технологічних схем
пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів в пунктах пропуску через
державний кордон України для міжнародного морського сполучення Одеський,
Іллічівський морські торговельні порти та морський порт «Южний», з
дотриманням принципу однаковості (з урахуванням впровадження в зазначених
морських портах ІСПС);
підготування та надання до Секретаріату МРГ відповідними
міністерствами, відомствами, організаціями - учасникам МРГ своїх пропозицій
щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2014
№ 451;
2) забезпечення взаємодії ДП «АМПУ» з Державною адміністрацією
залізничного транспорту України (Укрзалізниці);
3) організації Міндоходів (Державна фіскальна служба України) обміну
інформацією між інформаційною системою митних органів та ІСПС;
4) інтеграції автоматизованої системи управління ризиками Міндоходів в
ІСПС;
5) урегулювання відповідно до законодавства за допомогою власних баз
даних та ІСПС процесів:
- взаємодії з Державною прикордонною службою України, з визначенням
алгоритму обміну орієнтуваннями з Міндоходів;
- проведення організаційно - технічних заходів щодо алгоритму
взаємообміну орієнтуваннями із урахуванням проведеної 18.06.2014 року у
м. Києві робочої наради Міндоходів, ДП «АМПУ», Служби безпеки України.
Детальніше, з матеріалами, протоколом 14РГ засідання МРГ та
прийнятими рішеннями, бажаючі зможуть ознайомитись найближчим часом в
розділах сайту: www.singlewindow.org.
ІІ.
Шановні користувачі ІСПС, наразі повідомляємо, що враховуючи
рішення робочої наради представників Міндоходів, ДП «АМПУ», ГУБКОЗ
Служби безпеки України, яка відбулась 18.06.2014 року у м. Києві, з питань, що
стосуються опрацювання алгоритму інформаційного обміну даними по
орієнтуванням за допомогою ІСПС та відповідного наданням доступу до ІСПС
уповноваженим особам УСБУ, на теперішній час проводиться робота
організаційно - технічного супроводження їх реалізації.
Так, найближчим часом, за переліком підстав для проведення митного
огляду, заснованого на «Вичерпному переліку підстав, за наявності яких може
проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного
призначення митними органами України», затвердженому постановою
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Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 №467, нормах Митного кодексу
України, окремих нормативно - правових актах з цих питань, що встановлюють
випадки для проведення оглядових процедур, за допомогою ІСПС будуть
розпочаті тестові дослідження фіксації посадовими особами митниці
відповідних рішень при визначенні форми контролю митний огляд за обраними
із переліку кодів підстав для їх прийняття та його проведення.
Учасниками цієї робочої наради прийнято також узгоджене рішення, що
при визначенні форми контролю митний огляд на підставі інформації,
отриманої від Служби безпеки України, посадовою особою митниці буде
вноситись до ІСПС номер відповідного листа СБУ, що містить підстави для
його проведення.
Результати опрацювання цих, та подібних, пов’язаних з транспортними
процесами питань, привертають активну увагу учасників транспортноекспедиторської діяльності, так як серед інших норм, регламентуючих
діяльність правоохоронних органів, відносно державного правоохоронного
органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України
частинами 2 та 3 ст.35 Закону України від 25.03.1992 №2229-XII «Про Службу
безпеки України» встановлено, що співробітники Служби безпеки України, які
виконують свої обов'язки відповідно до наданих законодавством повноважень і
в рамках Закону, не несуть відповідальності за завдані майнові збитки. Такі
збитки відповідно до законодавства компенсуються за рахунок державного
бюджету Службою безпеки України.
Матимемо надію, що позитивне вирішення відповідно до законодавства
питань щодо організації належної взаємодії митниць, інших підрозділів органів
доходів та зборів, прикордонних, правоохоронних органів, підрозділів
контролюючих
органів, уповноважених на виконання своїх функцій в
морських пунктах пропуску, сприятиме скороченню часу для проходження
формальностей в морських портах, спрощенню та безпеці процедур
міжнародної торгівлі, прискоренню доставки зовнішньоекономічних товарів їх
споживачу.
ІІІ.
Шановні панове, Користувачі ІСПС, слід позначити ще один аспект
розвитку – наявність протидії (у різних формах, під різними приводами, через
різні канали) позитивним зрушенням в роботі ІСПС.
Сприймаючи цей аспект закономірністю, притаманною будь-якому
процесу якісних змін в будь-якій сфері суспільних відносин, вважаємо за
необхідне дати короткий огляд обставин, фактів та бачень, що визначили
сьогоднішню та, найближчим часом, визначатимуть майбутню конфігурацію
ІСПС.
До моменту виникнення самої ідеї про створення ІСПС, протягом 20102011 років, в портах Одеського регіону мали місце численні тривалі та
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необґрунтовані затримки в отриманні вантажовласниками
прибували морським транспортом у контейнерах.

товарів, що

Крім складних питань, що вимагали правового врегулювання, визначення
порядку взаємодії з чисельними контролюючими органами, велика кількість
проблем на той час були пов’язані також і з недосконалістю системи
паперового документообігу між учасниками транспортних, вантажних операцій
та
державними
органами
контролю;
великою
кількістю
різних
товаросупровідних документів, що підлягали безпосередньому (фізичному)
наданню представникам кожного із таких органів; наявністю корупційних
проявів в діях посадовців різних організаційних форм власності.
Різноманітні ресурси цих органів не були готовими до сприйняття
спрощень, заснованих на міжнародних стандартах. Крім того, переважна
кількість учасників транспортно-експедиторської діяльності не бажали та/або
були неспроможні інвестувати соціально-економічні проекти, засновані на
рекомендаціях міжнародних організацій, загальновизнаних в ділових колах та
бізнес спільноти світу.
Чисельні звернення щодо необхідності усунення наявних проблем у
законодавстві та технологіях (у тому числі, пов’язаних з обігом нарядів в
порту), що направлялись експедиторами та перевізниками до компетентних
органів державної влади здебільше залишалися без належного реагування.
Адміністрацією Одеського, Іллічівського морських портів, порту «Южний»,
Громадською радою при митних органах, за участю учасників транспортного
процесу постійно проводилась активна робота з пошуку та узгодження
варіантів вирішення низки ключових проблем.
Практичні зрушення та вирішення державних, урядових, галузевих
завдань та ініціатив міжнародних організацій і транспортних підприємств,
зокрема в сфері застосування інформаційних технологій та електронного
документообігу при впровадженні технологій за принципом єдиного вікна
відбули в складному діалозі, з подоланням бюрократичних та корупційних
бар’єрів. Європейська спільнота підтримала та продовжує підтримувати
Україну в даному напрямку.
Реалізація програм імплементації національного законодавства до
законодавства ЄС, зростання міжнародних перевезень вантажів в контейнерах
та прискорення їх обробки, поступово означили основні вектори перспективної
діяльності морських портів, застосування ІСПС, інших інформаційних
технологій та електронного документообігу, спрямованих на зміни задля
позитивного вирішення галузевих завдань, спрощення міжнародної торгівлі та
збільшення обсягів вантажообігу.
Нині, завдяки спільним зусиллям державних органів та підприємств
різних форм власності, міжнародних організацій, портового співтовариства
забезпечується виконання заходів, передбачених Стратегією розвитку
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діяльності морських портів, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 11.07.2013, планами розвитку Одеського, Іллічівського морських
портів, морського порту Южний (від 28.01.-29.01.2014р.) на коротко (до
2018р.), середньо (до 2023 р.) та довгострокову (до 2038 р.), затверджених
Мінінфраструктури для виконання портами перспективних планових заходів
щодо провадження ІСПС в портах.
Планом подальшого впровадження ІСПС в морських портах України на
2014-2015 роки, затвердженого Мінінфраструктури 07.04.2014, також
передбачено забезпечення оформлення в електронному вигляді товарів у
контейнерах, що переміщуються через пункти пропуску в Одеському та
Іллічівському портах в усіх напрямках, а також введення в промислову
експлуатацію модулю «вільна практика» в морському порту «Южний»,
відображення попередньої інформації для здійснення в пунктах пропуску
контролю державними органами.
На активність ділового партнерства прямо впливають безпека при
здійсненні транспортування товарів, належний рівень стабільних добросовісних
взаємостосунків та розрахунків, мінімізація загальних ризиків від зовнішніх та
внутрішніх чинників, що є наслідком різноманітних самостійних процесів,
супроводжуючих міжнародну торгівлю.
Одним із основних завдань, яке вирішується при використанні ІСПС, є
підвищення схоронності вантажів та уникнення незаконного вивезення товарів
з території порту. Це відбувається в тому числі за рахунок впровадження
модулю системи «автоматичної системи контролю доступу», яка
унеможливлює випуск вантажів без відповідних електронних відміток
контролюючих органів замість штампів на паперових документах, які як
свідчить практика, легко підробляти. ІСПС дозволяє вести облік та зберігати
інформацію щодо звернень та надання документів транспортноекспедиторськими компаніями до контрольних служб, які раніше неможливо
було зафіксувати, використовуючи паперовий документообіг.
Провідний світовий досвід довів, що єдиним реальним механізмом
створення сприятливого правового простору, гармонізації та прозорості обміну
даними між різними учасниками транспортного процесу та державними
контролюючими органами на рівні світових стандартів, виключення людського
фактору та корупційних явищ при оформленні вантажів в портах, є створення
подібних систем.
На завершення, бажаємо досягнення поставлених цілей, успіхів та
особистого благополуччя!
З найкращими побажаннями,
заступник генерального директора ТОВ «ППЛ 33-35»
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О.В.Орлов

