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Шановні панове!
І.
Завершився І квартал 2015 року. На тлі різноманітних подій, які відбуваються
впродовж 2014-2015 років щодо надскладних завдань внутрішньої та зовнішньої
політики, законодавчі, інституційно-функціональні та процедурні зміни, які
супроводжують процес державного опрацювання оголошеного курсу
євроінтеграції, викликають потребу уважного моніторингу стану забезпечення і
реалізації реформ.
Шляхи реалізації багатьох із основних завдань щодо реформ і відновлення
економіки оголошуються для їх вирішення на національному рівні в умовах
розширення міжнародного партнерства та співробітництва, потреби системних
перетворень і суттєвих капіталовкладень, що впливає на різні сфери
життєдіяльності суспільства.1 Довідково.
Сучасні умови політичних, соціальних, економічних перетворень вимагають
систематичного пошуку суб’єктами будь-яких організаційних форм власності
найбільш оптимальних, фахових, економічних, реально спроможних інструментів
для швидкого зростання рівня господарювання й ефективного задоволення потреб
суб’єктів комерційної діяльності з максимальним збереженням інтересів держави.
Пілотному проекту щодо застосування технології «Єдине вікно - локальне
рішення» в зоні діяльності Південної (нині Одеської) митниці та портів Одеської
області властиво успішне використання інформаційної системи портового
співтовариства (ІСПС) в морських портах, забезпеченої для постійної експлуатації
приватним сектором господарювання за принципом самоокупності, без залучення
державних коштів, що вкотре підтверджує вагомість і доцільність врахування
існуючої практики та досвіду реалізації локальних проектів з імплементацією
найбільш прийнятних їх надбань на національному рівні.
Втілена за допомогою ІСПС в практику контролю вантажів на кордоні модель
системи «єдиного вікна» (сучасного інструменту спрощення процедур контролю)
у секторі морського транспорту транспортної галузі України - стала результатом
співпраці українських урядових, ділових кіл з ЄЕК ООН з реалізації принципів,
викладених в Рекомендаціях № № 33, 34, 35 ЄЕК ООН.
Завдяки впровадженню принципу «єдиного вікна» для ефективного обміну
інформацією, запровадження елементів електронного обміну необхідними даними
між суб’єктами міжнародної торгівлі, учасниками транспортно-експедиторської
діяльності, портовими операторами та державними органами, заходи прискорення
процедур контролю вантажів на кордоні та спрощення їх оформлення в процесах
логістики, отримали конкретні показники і прозоре їх спостереження учасниками
цих процесів користувачами ІСПС, що дозволило розпочати застосовувати аналіз
стану і результатів повсякденної роботи, планувати подальший розвиток для
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досягнення зменшення навантажень на кожному ланцюгу застосованих процесів
під час міжнародного перевезення товарів.
За рахунок виконання заходів для мінімізації документообігу при здійсненні
технологічних операцій в Одеському, Іллічівському морських портах, морському
порту «Южний», оптимізації технологічних процесів державних і комерційних
структур, актуалізації окремих нормативно-правових актів, скорочення часу по
кожній операції на території порту, впровадженням ІСПС фактично зменшено
вплив людського фактору, а разом з тим і суттєво зменшено корупційні ризики та
можливості для застосування злочинних схем. Як наслідок, відбувається
зменшення й комерційних ризиків, що супроводжують обставини, які позбавлені
прозорості і не поодиноко виникають в міжнародних пунктах пропуску під час
здійснення непрямих комбінованих (змішаних) міжнародних перевезень (із
застосування двох і більше видів транспорту та товарно-транспортних накладних).
Зі станом результатів та іншими інформаційними повідомленнями щодо
реалізації: програми «Єдине вікно - локальне рішення» - спрощення процедур
міжнародної торгівлі; пілотного проекту технології «Єдине вікно - локальне
рішення» в зоні діяльності Одеської митниці та портів Одеської області;
застосування та розвитку ІСПС, - є можливість ознайомлюватись із різних
офіційних джерел та видань, які містять достовірну інформацію, та публікації
різних компетентних експертів, на офіційних сайтах, наприклад:
Українського національного комітету Міжнародної палати України (ICC
Ukraine) http://iccua.org;
програми «Єдине вікно - локальне рішення» (http://www.singlewindow.org/
dnevnik);
Адміністрації морських портів України (http://uspa.gov.ua); ТОВ «ППЛ 33-35»
(http://ppl33-35.com);
Державної фіскальної служби України (http://sfs.gov. ua/media tsentr/novini/165231.html);
журналу «Транспорт» - спеціалізованого щотижневого інформаційноаналітичного видання для органів державного управління і регулювання,
галузевих об’єднань і операторів національного ринку (http://transport-journal.
com).
Зосереджуючи увагу на необхідності гармонізованого поєднання
національної стратегії спрощення процедур міжнародної торгівлі і логістики із
загальною стратегією розвитку нашої країни, пропонуємо суб’єктам міжнародної
торгівлі, зацікавленим в зростанні економічного добробуту, більш детально
ознайомитись з публічним щоденником протоколів засідань Міжвідомчої робочої
групи (МРГ) та іншими матеріалами її діяльності, що є загальнодоступними на
порталі офіційного сайту пілотного проекту програми «Єдине вікно - локальне
рішення»: http://www.singlewindow.org/dnevnik.
Без прогресу й отримання конкретних ефективних механізмів реформування,
забезпечення разом з цим сталих державних гарантій планового, прогнозованого,
стабільного, безпечного економічного розвитку країни, підтримки системи
інвестування, вітчизняного виробника державного та приватного секторів,
встановлення персоніфікованої відповідальності посадовців щодо отриманих
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результатів внаслідок державно значимих рішень, - складно очікувати швидкого
бажаного результату в секторальних сегментах транспортної галузі (авіаційного,
залізничного, водного, автомобільного транспорту), в інших сферах внутрішнього
чи зовнішнього сегментів зміцнення державності, які є базовими для ефективного
спрощення процедур в сфері міжнародної торгівлі і логістики.
В Інформаційному бюлетені № 15 (ТОВ «ППЛ 33-35», 2015р.:http://ppl3335.com) ми звертали увагу на окремі реформи та програми, означені в Дорожній
карті за «Стратегію сталого розвитку «Україна-2020» на період до 2020 року,
затвердженої Указом Президента від 12.01.2015 № 5/2015 (далі - Стратегія
«Україна-2020»). Відповідно до цього Указу, Кабінет Міністрів України має
щороку (до 15 лютого) затверджувати план дій щодо реалізації положень Стратегії
«Україна-2020» та інформувати про стан його виконання, щоквартально, до 15
числа місяця, що настає за звітним кварталом.
Згідно п.5.5. Коаліційної угоди від 21.11.2014 (ВР України, VIII скликання),
пріоритетність розгляду Верховною Радою України законопроектів, спрямованих
на виконання вимог Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та Плану заходів з її
імплементації забезпечується Коаліцією.2 Довідково.
Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою
Верховної Ради України від 11.12.2014 №26-VIII, визначеної на виконання Угоди
про асоціацію між Україною та ЄС, із врахуванням положень Коаліційної угоди,
яка є невід'ємною частиною цієї Програми, обумовлено одинадцять основних
цілей діяльності Уряду.
Інституційні відповідальні за виконання (з Української Сторони) Угоди про
асоціацію, та партнери із Сторони ЄС означені у переліку «Плану заходів з
імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої сторони, на 2014 - 2017 роки», затвердженому
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 №847-р. 3Довідково.
Привертає увагу, що цим Урядовим розпорядженням, міністерствам, іншим
центральним органам виконавчої влади, разом з іншими суб'єктами, означеним
відповідальними, зокрема приписано забезпечити виконання плану заходів у
межах відповідних бюджетних призначень, а також за рахунок ресурсів
міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених
законодавством.
Проекти планів імплементації актів законодавства ЄС, передбачених планом
заходів підлягали розробці й поданню Уряду (до 01.11.2014), із щоквартальним
наданням (до 10 числа наступного місяця) інформації про стан виконання плану
заходів для проведення Урядовим офісом з питань європейської інтеграції
моніторингу ефективності його виконання та підготовки відповідних пропозицій. 4
Довідково.

При цьому, на відміну від загальнодержавного процесу вирішення питань у
сфері спрощень міжнародної торгівлі і логістики, розпорядженням Уряду також
встановлено, що міністри, керівники інших центральних і місцевих органів
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виконавчої влади повинні визначити з числа своїх заступників та керівників
структурних підрозділів апарату осіб, відповідальних за виконання завдань,
визначених планом заходів, з інформуванням про це Кабінету Міністрів України.
Інформуємо, що бажаючі суб’єкти господарювання мають можливість
детально ознайомлюватись з поточним станом переліку та змістом планів
імплементації актів законодавства ЄС на офіційному сайті Урядового порталу
«Європейська інтеграція» (http://www. kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?
art_id=247981 894 &cat_id=24 7984327).
Для зацікавлених ділових кіл, принагідно, повідомляємо, що за переліком
планів імплементації компетенції Міністерства інфраструктури, станом на
теперішній час, відповідними розпорядженнями Кабінету Міністрів України, серед
інших, схвалено наступні плани (вибірково):
Розпорядження Кабінету Міністрів України
ü від 25.02.2015 №142 «Про схвалення
розроблених Міністерством інфраструктури планів
імплементації деяких актів законодавства ЄС з питань
транспортної політики та інфраструктури»:

Назва плану
§ План
імплементації
Директиви
Ради
92/106/ЄЕС від 7 грудня 1992 р. про встановлення
спільних правил для окремих типів комбінованого
транспортування товарів між державами-членами;
§ План імплементації Регламенту (ЄС) №
1315/2013 Європейського Парламенту та Ради від 11
грудня 2013 р. про рекомендації Європейського Союзу
щодо розвитку трансєвропейської транспортної
мережі та визнання таким, що втратило чинність,
Рішення № 661/2010/ЄС;
§ План імплементації Директиви 2010/65/ЄС
Європейського Парламенту та Ради про формальності
з надання відомостей про судна, які прибувають та/або
відбувають з портів держав-членів та скасування
Директиви 2002/6/ЄС;

ü від 25.03.2015 №271 «Про схвалення
розробленого Міністерством інфраструктури плану
імплементації Директиви 2010/65/ЄС Європейського
Парламенту та Ради від 20 жовтня 2010 р. про
формальності з надання відомостей про судна, які
прибувають та/або відбувають з портів держав-членів,
яка скасовує Директиву 2002/6/ЄС»:
ü від 31.03.2015 №297 «Про схвалення
розроблених Міністерством інфраструктури планів
імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері
безпеки на морському та річковому транспорті»:

§ План імплементації Регламенту (ЄС) №
725/2004 Європейського Парламенту та Ради від 31
березня 2004 р. про посилення безпеки суден та
портових споруд;
§ План імплементації Директиви 2002/59/ЄC
Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2002
р., що засновує систему Співтовариства з нагляду за
рухом суден та інформування і скасовує Директиву
Ради 93/75/ЄEC;
§ План імплементації Директиви 2009/16/ЄС
Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009
р. стосовно контролю держави порту;
§ План імплементації Директиви 2005/44/ЄС
Європейського Парламенту та Ради від 7 вересня 2005
р. про гармонізовані річні інформаційні послуги (РІП)
на внутрішніх водних шляхах Співтовариства;
§ План імплементації Директиви Ради 96/75/ЄС
від 19 листопада 1996 р. про системи фрахтування та
ціноутворення на національному та міжнародному
внутрішньому водному транспорті Співтовариства.

ü від 31.03.2015 № 298 «Про схвалення
розроблених Міністерством інфраструктури планів
імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері
організації перевезень на внутрішніх водних шляхах»;

Примітка:

5 Довідково додаток №1.

План заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та
Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» у 2015 році»), визначеного
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розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 213-р (далі-План
заходів №213), конкретизує зміст, строк та відповідальних за виконання заходів
для реалізації завдань, визначених в Програмі діяльності Кабінету Міністрів
України (Коаліційній угоді) та Стратегії «Україна - 2020».6 Довідково. Додаток №2.
На прикладі моніторингу окремих приписів Плану заходів №213 з
виконання цих Програми, Стратегії і Угоди, а також досвіду у досягненні
збільшення спрощень і зменшення навантажень на державні органи виконавчої
влади і учасників транспортно - експедиторської діяльності, супроводженням
логістичних процесів в міжнародних пунктах пропуску для морського (поромного)
сполучення отриманого за допомогою постійної експлуатації ІСПС,
спостерігається, що необхідні для спрощення процедур міжнародної торгівлі і
логістики питання і шляхи їх вирішення, що практично опрацьовуються
Міжвідомчою робочою групою (МРГ, м. Київ), відповідають попиту сьогодення і
потребам розвитку політичного, економічного, соціального секторів України в
сферах внутрішнього і зовнішнього сегментів розвитку держави.
Обмін даними, документами та іншою інформацією в електронній формі
Користувачами з використанням ІСПС, не залежно від їх статусу та форми
власності, отримання у законний спосіб на підставі укладених інформаційних
угод, відповідних договорів щодо консультацій та послуг технічного
обслуговування під час експлуатації відповідних модулів цієї системи на
безоплатній та/або самоокупній основі - не є адміністративними послугами в силу
закону.
Разом з цим, у разі загальнодержавного розвитку електронного урядування,
спрощення і розширення моделей державно-приватного партнерства, процедур
отримання/надання в електронному вигляді послуг при адміністративно-правових
відносинах державного і комерційного секторів національного простору в рамках
Плану заходів №213 на 2015 рік, скорочення витрат за рахунок зменшення їх
кількості, юридичне розширення покриття таких відносин застосуванням
електронного цифрового підпису (в тому числі у міжнародному інформаційному
просторі) збільшить потенційність ресурсів і можливості суб’єктів міжнародної
торгівлі та логістики, їх конкурентоспроможність, сприятиме активізації
зацікавленості, популяризації і об’єднанню зусиль у застосуванні міжнародних
стандартів.
Сприятливі умови для опрацювання й реалізації конкретних, планових
заходів щодо розвитку впровадження спрощень в міжнародній торгівлі і логістики
можна також очікувати, у разі виконання в повному обсязі впродовж 2015 року,
що торкаються, наприклад:
«Реформування телекомунікаційної інфраструктури (Стратегія). Концентрація функцій в єдиному
центральному органі виконавчої влади щодо визначення державної політики в галузі інформаційнокомунікаційних технологій та зв'язку (Угода)» - (п.105. Плану заходів №213);
«Забезпечення умов для розвитку телекомунікаційних мереж четвертого та п'ятого поколінь, створення
та імплементація дорожньої карти впровадження загальнодержавного широкосмугового доступу до Інтернету
(Угода) - (п.106. Плану заходів №213);
«Проведення комплексної інвентаризації наявної нормативно-правової бази у сфері державного
контролю та регулювання підприємництва із скасуванням неактуальних нормативно-правових актів (Угода) (п.131. Плану заходів №213);
«Скасування нормативно-правових актів (зокрема САНПін), та актів, які не розміщені у вільному доступі
та використовуються для регулювання підприємницької діяльності (Угода) - (п.132. Плану заходів №213);
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«Створення інтегрованої бази даних контролюючих органів, спрямованої на зменшення контакту таких
органів із суб'єктами підприємницької діяльності, що повинна забезпечувати автоматичне віднесення суб'єктів
господарювання до групи залежно від ступеня ризику від провадження господарської діяльності, визначення
періодичності проведення планових заходів кожним з органів державного нагляду (контролю), оприлюднення
інформації про законодавчі вимоги до конкретних видів підприємницької діяльності (Угода)» - (п.133. Плану
заходів №213);
«Впровадження у регуляторів фінансового ринку єдиних міжнародних стандартів електронного
документообігу, надання адміністративних послуг та здійснення комунікацій з учасниками ринку в
електронному форматі (Угода)» - (п.141. Плану заходів №213);
«Внесення на розгляд профільних органів СОТ проблемних питань України з метою усунення
торговельних бар'єрів для українських товарів та послуг. Активізація та посилення роботи України в комітетах
та радах СОТ щодо відстоювання національних інтересів» - (п.124. Плану заходів №213).

Згідно п.133 Плану заходів №213, відповідно до завдань щодо: «Створення
інтегрованої бази даних контролюючих органів, спрямованої на зменшення
контакту таких органів із суб'єктами підприємницької діяльності, що повинна
забезпечувати автоматичне віднесення суб'єктів господарювання до групи залежно
від ступеня ризику від провадження господарської діяльності, визначення
періодичності проведення планових заходів кожним з органів державного нагляду
(контролю), оприлюднення інформації про законодавчі вимоги до конкретних
видів підприємницької діяльності (Угода)», передбачено, що: «1) розроблення
Концепції створення інтегрованої бази даних контролюючих органів»
(відповідальні: Мінекономрозвитку, ДРС) повинно відбутись до 30 квітня.
Зазначений строк викликає деякий оптимізм можливих перспектив. Разом з
тим, за змістом цього пункту та п.124 Плану заходів №213 щодо «Проведення
наступальної політики Торговим представником України (Програма)» в частині:
«4) внесення на розгляд профільних органів СОТ проблемних питань України з
метою усунення торговельних бар'єрів для українських товарів та послуг.
Активізація та посилення роботи України в комітетах та радах СОТ щодо
відстоювання національних інтересів»; «6) подальшого зміцнення інституційної
спроможності України щодо нотифікацій з метою забезпечення дотримання
Україною принципу транспарентності СОТ та відповідних положень Угоди з ЄС
щодо прозорості у сфері технічних бар'єрів у торгівлі»; «7) удосконалення
механізму застосування інструментів торговельного захисту», - перелічені заходи
мають більш тривалі терміни.
При цьому, перелік Плану заходів №213, у тому числі щодо створення
інтегрованої бази даних контролюючих органів, на теперішньому етапі майже не
містить деталізованих заходів компетенції державних інституції, структури яких
практично здійснюють свої повноваження в міжнародних пунктах пропуску.
Визначення таких заходів за процесами прикордонного, митного й інших
видів контролю кожним центральним органом виконавчої влади вбачається
раціональним і доцільним, маючи на меті впровадження електронного
документообігу, інших
ефективних інструментів (із урахуванням чинних
Конвенцій, стану реформ в України, імплементації законодавства України до
законодавства ЄС та СОТ), необхідних на державному кордоні в рамках спрощень
міжнародної торгівлі і логістики, у тому числі щодо удосконалення технологічних
механізмів і операцій, модернізації і удосконалення конкретних процесів і
процедур контролю, які застосовуються до транспортних засобів і товарів в
міжнародних пунктах пропуску для повітряного, водного, залізничного,
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автомобільного сполучення, й зокрема - при мультимодальних перевезеннях
товарів.
Викликає увагу, що внесення змін до Закону України «Про центральні
органи виконавчої влади» та інших законодавчих актів щодо: «фінансування
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади відповідно до обсягу
покладених на них завдань та результатів їх виконання; (Угода)», розроблення та
подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до цього
закону та інших законодавчих актів згідно п.65 Плану заходів №213 очікувалось
до 15 березня (супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді
України до прийняття відповідного закону, виконавець - Нацдержслужба).
З огляду на перелік публічно доступних, розміщених на офіційних сайтах
державних органів, проектів регулятивних актів, у тому числі зареєстрованих за
парламентською процедурою законопроектів, а також чинних нормативноправових актів, строки і якість їх актуалізації, стверджувати, що процедури
контролюючих органів в пункті пропуску буде швидко удосконалено, і про те, що
фінансування модернізації технічно - програмного обладнання автоматизації
процесів функціональної діяльності, технічних засобів контролю, засобів
комунікації і зв’язку, електронного документообігу відбулось чи відбудеться
найближчим часом, поки що не надається можливим.
Відповідно до п.102. Плану заходів №213, впровадження електронного
документообігу між контролюючими, дозвільними органами і морськими портами
України в рамках завдань щодо: «Забезпечення істотного поліпшення умов
ведення бізнесу в Україні за тими напрямами, що враховуються Світовим банком
та Міжнародною фінансовою корпорацією під час складення рейтингу "Doing
Business", маючи за стратегічну мету входження України до провідної двадцятки
країн світу за умовами ведення бізнесу (Угода)»,- повинно відбутись до 30
листопада 2015.
До переліку відповідальних за виконання заходу, ввійшли тільки
Мінінфраструктура і Державна фіскальна служба, інші центральні органи
виконавчої влади, які повинні здійснювати свої контрольні функції із урахуванням
ст.319 Митного кодексу України, співвиконавцями заходу не визначено.
Супроводження кожним контролюючим органом виконання передбаченого у
п.102 заходу на національному рівні або в рамках саморегуляції, в частині
внесення змін і доповнень до чинних профільних нормативно-правових актів з
питань санітарно-епідеміологічного, фітосанітарного, ветеринарно-санітарного,
екологічного й радіологічного контролю, контролю за переміщенням культурних
цінностей при пропуску транспортних засобів і товарів на території міжнародних
пунктів пропуску, зокрема морських, - також не передбачено.
На наш погляд, швидке корегування цих обставин вбачається можливим
опрацюванням (за участю органів виконавчої влади в частині, що стосується їх
компетенції і повноважень), єдиної дорожньої карти комплексу покрокового
виконання заходу, затвердженої наказом Мінінфраструктури, обов’язкової для
виконання визначними за кожним сектором комплексу відповідальними і їх
співвиконавцями.
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З приводу нагальності актуалізації регулятивних актів центральних органів
виконавчої влади, зауважимо, що ст.319 Митного кодексу України є чинною з
01.06.2012 року.
Положеннями цієї статті обумовлено можливість розширення застосування
спрощень і зменшення навантажень в пунктах пропуску на державному кордоні
при здійсненні визначених державних видів контролю, у тому числі із
застосуванням інформаційних технологій й обміну інформацією між державними
органами про результати митного контролю та митного оформлення товарів,
підконтрольних державним органам, у тому числі засобами електронного зв'язку.
Встановлено, що органи доходів і зборів (нині Державна фіскальна служба)
взаємодіють з державними органами, уповноваженими на здійснення державних
видів контролю товарів (санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного,
фітосанітарного, екологічного, радіологічного контролю), координують роботу з їх
здійснення у пунктах пропуску через державний кордон і в зонах митного
контролю на митній території України в порядку, встановленому Митним
кодексом України та іншими законами України.
До теперішнього часу законодавчі та підзаконні акти, що торкаються
компетенції державних органів виконавчої влади на здійснення, крім митного,
інших видів контролю на державному кордоні (за виключенням впровадження
ІСПС, електронного митного декларування, створення переліку товарів згідно
УКТЗЕД, що підлягають попередньому документальному контролю, який
здійснюється митними органами в пунктах пропуску) не приведено у відповідність
до законодавства про електронний документообіг, Митного кодексу України, що
суттєво стримує оптимізацію функціональної діяльності органів охорони
державного кордону та митних органів і взаємодії при пропуску транспортних
засобів і вантажів в міжнародних пунктах пропуску.
Пунктом 5 «Типової технологічної схеми здійснення митного контролю
водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у
пунктах пропуску через державний кордон», затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 21.05.2012 №451 «Питання пропуску через державний
кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних
засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними» (чинна з 01.06.2012),
регламентуючого попереднє інформування приписано, що: «Порядок і форма
подання інформації про товари, що підлягають санітарно-епідеміологічному,
ветеринарно-санітарному,
фітосанітарному,
радіологічному,
екологічному
контролю, встановлюються державними органами, які здійснюють такі види
контролю.».
Окрім цього, встановлено, що: «Агентська організація (морський агент)
зобов'язана не пізніше ніж за одну добу до прибуття судна закордонного плавання
в порт призначення на митній території України подати митному органу, в зоні
діяльності якого розташований такий порт, інформацію в електронному вигляді за
формою, встановленою Мінфіном, про товари, прийняті до перевезення у
контейнерах у порт призначення на митній території України».
Належна реалізація такої норми, навіть тільки в рамках попереднього
інформування митних органів, при найменшій інвентаризації для актуалізації
окремих актів і законодавчому упорядкуванні питань міжвідомчої, міжгалузевої
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взаємодії державних органів та обміну даними (у тому числі із суб’єктами
підприємницької діяльності) із застосуванням електронної форми документообігу,
набуває надзвичайно суттєвого, економічно важливого значення для оптимізації
спрощень в міжнародній торгівлі і логістики поставок товарів, як в пунктах
пропуску, так і за їх межами.
Мобільність, своєчасність та якість прийняття регулятивних актів, виконання
планових заходів розвитку міністерствами і відомствами мають важливе значення
для отримання практичних результатів вагомих напрацювань Міжвідомчої робочої
групи (МРГ) під час підтримки в реалізації локальних проектів, організаційних
заходів впровадження рекомендацій міжнародних організацій в різних сферах
спрощень процедур міжнародної торгівлі і логістики на національному рівні,
наприклад, для:
ü поширення належного використання «вільної практики» в морських портах
України;
ü збільшення ефективності використання потужної єдиної автоматизованої
системи управління ризиками компетенції органів ДФС, що використовується для
забезпечення електронного декларування, митного контролю і оформлення;
ü задіяння до електронного обміну інформацією потужних автоматизованих
інформаційно-телекомунікаційних систем Адміністрації Держприкордонслужби,
що використовуються для процедур прикордонного контролю, попередження
дублювання документообігу;
ü забезпечення прозорості ініціатив щодо присутності представників
правоохоронних органів при прийняті рішень та проведенні контрольних
процедур, функціональне виконання яких перебуває в рамках виключної
компетенції інших державних органів, автоматизація процесів операційної
взаємодії;
ü створення (у разі відсутності), впровадження, модернізації в кожному
центральному органі виконавчої влади, відповідно до їх компетенції,
автоматизованих систем управління ризиками щодо здійснення контролю
відносно підконтрольних об’єктів в пунктах пропуску на державному кордоні та за
його межами, єдиного програмно-інформаційного комплексу відомчого і
міжвідомчого застосування на рівні структур державних органів, спроможного до
інтеграційних процесів для обміну вхідними і вихідними електронними даними з
інформаційними
ресурсами
структур
ДП
«АМПУ»,
Укрзалізниці,
Державіаслужби, інших структур різних форм власності, у тому числі суб’єктів
міжнародної торгівлі і логістики;
ü законодавчого,
методологічного,
процедурного,
інформаційнопрограмного, ресурсного та інших видів супроводження можливості автоматизації
функціональних дій, процесів, операцій, з інтеграцією інформаційнотелекомунікаційних систем в єдиний національний та міжнародний
інформаційний простір, встановленням прозорих публічних правил і можливості
доступу до їх цільового застосування суб’єктами зовнішньоекономічної і
транспортно-експедиторської діяльності, що має сприяти зміцненню і розвитку
вітчизняного малого і середнього бізнесу;
ü прискорення та поширення імплементації національного законодавства до
законодавства ЄС і СОТ для інтеграції національних технічних регламентів,
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стандартів в зовнішньоекономічній торгівлі до застосування на міжнародному
рівні;
ü здійснення комплексних заходів, необхідних для уніфікації та поширення
використання електронних форматів товарно-транспортних документів в
національному і міжнародному просторі логістики поставок товарів.
Проект нормативно-правового акту, на виконання згаданої вище п.5 Типової
технологічної схеми здійснення митного контролю, для заміни чинної Інструкції
№678, опрацьований. За ініціативи ДП «АМПУ» неодноразово пройшов
процедуру узгодження державними контролюючими органами на місцевому рівні,
в Державній фіскальній службі України, із забезпеченням адекватності, адаптації
та актуалізації приписів до особливостей і ключових елементів логістики в
морських портах. Затвердження такого проекту все ще перебуває в компетенції
Міністерства фінансів України.
В даному випадку, підготовлений проект, який повинен бути обов’язковим
правовим актом для посадовців митних органів, суб’єктів комерційної діяльності і,
доцільним для розвитку взаємодії контролюючих органів на кордоні, є наявним
тільки в планах видання регулятивних актів Мінфіну, проте, із року в рік (2013,
2014, 2015 рр.), і до тепер, не затверджений.
Ситуація ускладнень на даний час спостерігається й при затверджені
Адміністрацією Держприкордонслужби проектів наказів щодо актуалізації змін
або доповнень до чинних технологічних схем пропуску, передбачених
законодавством для затвердження і використання у кожному міжнародному пункті
пропуску. Тривалість такого процесу у даному випадку і відсутність можливості
швидкої імплементації юридичних приписів у разі такої потреби, в цілому стримує
нормативно-правове забезпечення прогресивного розвитку координаційних
елементів взаємодії прикордонних, митних та інших контролюючих органів і
суб’єктів господарювання.
Подібна практика встановлення регуляторних механізмів яскраво свідчить
про необхідність об’єднання зусиль спільноти ділових кіл і державних структур
для ефективного, цільового супроводження упровадження Національної стратегії
спрощення процедур міжнародної торгівлі і логістики, затвердження плану
практичних дій виконання комплексних заходів на загально – державному рівні
для задоволення нагальних потреб суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та
учасників транспортно – експедиторської діяльності в спрощеннях при здійсненні
перевезень одним і більше видами транспорту, за єдиним і більше товарно –
транспортним документом на перевезення вантажів.
Користувачам ІСПС, іншим суб’єктам міжнародної торгівлі, портової
спільноти в морських портах добре відомо, які стримуючі процеси є наслідком
пробільності, колізії чи надмірного нагромадження юридичних приписів, не
узгоджених на міжвідомчому рівні, не прозорих, як в публічному так і в
регулятивному сенсі, що як наслідок ускладнює їх добросовісне виконання і
можливість притягнення до відповідальності осіб, які їх порушили.
Для аргументації подібних та інших стримуючих чинників, зацікавлені в них
або байдужі до перспектив розвитку особи, обов’язково знаходять та маніпулюють
різноманітними причинами, у тому числі, що дійсно мають місце, зокрема:
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обмеженням
і
скороченням
бюджетного
фінансування;
тривалістю
реорганізаційних процедур і бюрократичної процедури погодження великою
чисельністю міністерств і відомств; ускладненнями для реєстрації в органах
юстиції; відсутністю кадрового потенціалу та інших ресурсів для фахового
нормотворчого процесу і супроводження проектів до їх затвердження; браком часу
у зв’язку із пріоритетністю негайного вирішення інших чисельних завдань, тощо.
До отримання позитивного досвіду постійної експлуатації ІСПС і
практичного застосування спрощень при обслуговувані транспортних засобів і
вантажів в морських портах з використанням переваг інформаційного обміну
даними і документами в електронному вигляді, суб’єкти міжнародної торгівлі,
морські агенти, портові оператори, перевізники, декларанти іноді із сумнівом
оцінювали спроможність державних органів до удосконалення процесів контролю
та перспективи власних надбань в прискоренні цих процесів.
За підсумками постійного зворотного зв’язку з учасниками транспортноекспедиторської діяльності, портової спільноти, представниками державних
органів під час робочих зустрічей, засідань, спільних нарад, круглих столів,
публічних демонстрацій і презентацій щодо властивостей ІСПС і задоволення
потреб в реалізації раціональних пропозиції учасників технологічних процесів
застосованих на території морських пунктів пропуску, що регулярно проводяться
за ініціативи ДП «АМПУ», надумані міфи, які в окремих випадках
розповсюджуються некомпетентними або зацікавленими в супротиві до
відсутності впливу людського фактору і скорочення чисельних додаткових
операцій і дій, які супроводжують паперовий документообіг при здійсненні
контрольних процедур, в результаті не отримують підтримки добросовісних,
прогресивно налаштованих суб’єктів господарювання.
Фактично, в умовах вкрай обмеженого ресурсного забезпечення, не зважаючи
на складність вирішення багатьох організаційних, фінансових, технологічних,
технічних, нормотворчих, кадрових питань (2011-2014 рр.), Адміністраціями
морських
портів
Одеси,
Іллічівська,
Южного,
ДП
«АМПУ»,
Держприкордонслужбою, митними, іншими державними контролюючими
органами, більшістю суб’єктів господарювання мотивованих до проходження
державного контролю і обробки вантажів без корупційних компонентів,
підтримано потребу постійного функціонування ІСПС.
Під час круглого столу «Угода про асоціацію як основа європейської
інтеграції України», який відбувся 26.03.2015 у Верховній Раді Україні за
підтримки Представництва ЄС в Україні (м. Київ), Міністром Кабінету Міністрів
Ганною Онищенко акцентовано увагу, що:
«Євроінтеграція - це дійсно тривалий складний і дуже технічний процес.
Уряд відповідальний за підготовку більшості актів у сфері євроінтеграції, які
вносяться на розгляд Парламенту. Практично на кожному засіданні Уряду
схвалюються плани імплементації актів права ЄС, які дають чіткі дорожні карти
міністерствам та відомствам стосовно часових рамок розробки проектів актів та їх
змісту. На сьогодні прийнято 80 планів імплементації, які стосуються близько 120
актів законодавства ЄС. Усього в рамках зобов’язань за Угодою про асоціацію
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необхідно провести імплементацію понад 350 актів права ЄС, у тому числі
протягом наступних трьох років – 160 актів.». 7 Довідково.
(Джерело: Національна рада реформ, 26.03.2015|17:33, http://www.kmu.gov.
ua/ control/uk/publish/article?art_id=248043046).
По інформації Національної ради реформ, на 4-му засіданні ради від
30.03.2015 презентовано систему моніторингу успішності впровадження реформ й
заслухано щомісячний звіт про виконання Угоди про асоціацію України та ЄС та
статус по підготовці до Конференції міжнародної підтримки України». (Джерело:
публічний сайт «Реформи України», http://reforms.in.ua/.)8 Довідково. Додатки 3,4.
Оскільки труднощі, що виникають на шляху провадження реформ, переважно
є загальними і впливають на діяльність державних інституцій, комерційних і не
комерційних структур, зацікавлених в успішному їх виконанні й досягненні
економічної стабільності з позитивною динамікою зростання, максимальне
об’єднання зусиль і ресурсів шляхом ефективної взаємодії і співробітництва - це
одна із можливих моделей прискорення подолання різноманітних бар’єрів, у тому
числі для реалізації механізмів і інструментів спрощення процедур міжнародної
торгівлі і логістики.
Опрацювання національної стратегії спрощення процедур міжнародної
торгівлі і логістики та супроводження компетентною структурою (або органом)
заходів її затвердження з гармонійним поєднанням із загальною стратегією
розвитку нашої країни для системного, планового координованого впровадження
необхідних заходів, постійного контролю відповідно до компетенції міністерств та
відомств їх виконання і результативності регуляторних механізмів, - є
необхідністю і вимогою викликів сьогодення для покриття потреб стабілізації і
зміцнення економічної безпеки держави.
Тривала практика та результати колегіальної роботи Міжвідомчої робочої
групи при вирішенні широкого кола питань, які стосуються або є наслідком
оптимізації процесів міжнародної торгівлі і транспорту, підтвердила, що
необхідність невідкладного фахового секторального, галузевого, національного їх
опрацювання перебуває в рамках повноважень, і в багатьох випадках міжвідомчої взаємодії державних інституцій, наприклад, зокрема:
Парламенту*

Перелік із урахуванням спрямування і координації*

1

Кабінету Міністрів України

Державної фіскальної служби України
Державної служби України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів
Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
Державної регуляторна служба України
Національного агентства з питань запобігання корупції

2
3

Міністерства фінансів України
Міністерства охорони здоров’я України

4
5

Міністерства екології та природних ресурсів
України
Міністерства інфраструктури України

6

Міністерства економічного розвитку і торгівлі

Державної служби України з лікарських засобів та
контролю за наркотиками
Державної екологічної інспекції України
Державної авіаційної служби України
Державного агентства автомобільних доріг України
Державної служби України з безпеки на транспорті
Державної служби експортного контролю України

12

України
7
8
9

10
11

Міністерства юстиції України
Міністерства культури України
Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України
Міністерства аграрної політики та
продовольства України
Міністерства внутрішніх справ України

Державної служби інтелектуальної власності України
Державної служби статистики України
Державного агентства з питань електронного
урядування України
Державного агентства рибного господарства України
Адміністрації Державної прикордонної служби
України

Служби безпеки України*
Генеральної прокуратури України*
*Примітка. Назви перелічено із урахуванням системи центральних органів виконавчої влади, їх
спрямування і координації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 №442 (із
змінами станом на І декаду квітня 2015 року). Більш детально із складом представників центральних органів та
інших учасників і експертів, які беруть участь за їх згодою в роботі Міжвідомчої робочої групи можна
ознайомитись в додатках до протоколів РГ на офіційному сайті: http://www.singlewindow.org/.

Для організації, провадження, координації, нагляду і контролю
(саморегуляції) виконання відповідних заходів в сфері спрощень процедур
міжнародної торгівлі і логістики на будь-якому рівні (локальному, галузевому,
регіональному, національному) необхідні: ресурси, плановий комплексний підхід
(із урахуванням статутної діяльності підприємств різних видів транспорту,
міжнародних договорів України, інших правових актів), міжвідомча
(міжсекторальна, міжгалузева) організаційна й операційна взаємодія, узгоджене
співробітництво, у тому числі державного і приватного секторів, управлінське,
фінансове, технічне, технологічне, методологічне, аналітичне, статистичне,
нормотворче забезпечення.
Наприклад, в транспортній галузі, за напрямами:
ü інтеграції вітчизняної транспортної системи до європейської та світової
транспортних систем;
ü розроблення та впровадження на національному рівні комплексного плану
для розвитку мережі діючих логістичних вузлів та створення нових логістичних
центрів, задовольняючих попит та потреби міжнародної торгівлі;
ü забезпечення реалізації заходів для спрощення процедур міжнародної
торгівлі під час транспортних перевезень, у тому числі шляхом поширення
запровадження на національному рівні технології «Єдине вікно - локальне
рішення» для повітряного і наземних (залізничного, автомобільного) видів
транспорту із урахуванням позитивного досвіду експлуатації ІСПС в морських
портах на територіях міжнародних пунктів пропуску для морського і поромного
сполучення;
ü розроблення, впровадження та застосування національної моделі щодо
спрощення процедур міжнародної торгівлі під час планування та реалізації
стратегії розвитку транспортної інфраструктури;
ü законодавчого визначення на державному рівні і супроводження видання
інших нормативно-правових актів для забезпечення зворотної взаємодії із
застосуванням можливостей інформаційно-довідкових, інформаційно –
операційних систем, систем інформаційно-телекомунікаційного обміну даними і
документами в електронному вигляді між державним і комерційним секторами
економіки.
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В сфері спрощень процедур міжнародної торгівлі і логістики на
національному та локальному рівнях, наприклад, щодо заходів:
ü моніторингу, здійснення досліджень, планового зменшення спектру
надмірного функціонального нагромадження й інших навантажень на державні
структури органів виконавчої влади, суб’єктів господарювання державних та
інших форм власності, суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (резидентів,
нерезидентів) на державному кордоні;
ü створення і впровадження мотивувальних інструментів, заохочень для
залучення організаційних, матеріально-технічних, фінансових недержавних
ресурсів суб’єктів міжнародної торгівлі спроможних підтримати державні
інтереси та ініціативи, забезпечити взаємодію та співробітництво з державними
органами з дотриманням правил та стандартів електронного документообігу у
внутрішньому і зовнішнього сегментах економіки;
ü запровадження доступного громадськості (за виключенням документів з
обмеженим доступом і таємних) офіційного загально - державного сайту з
єдиним реєстром електронної міжвідомчої взаємодії державних органів в пунктах
пропуску (пунктах контролю) та за їх межами, інтегрованого для наповнення
інформацією в електронному вигляді щодо регуляторних та інших заходів на
державному кордоні при пропуску осіб, транспортних засобів і вантажів, а також
узагальненого переліку відповідних програм міжнародної підтримки;
ü здійснення моніторингу рівня нормотворчої і правозастосовної роботи на
державному кордоні в сфері транспортного, митного, податкового законодавства,
у тому числі щодо пропуску транспортних засобів і товарів, їх оформлення,
процесів оптимізації логістики поставки товарів, з метою надання організаційної
та інших не заборонених законодавством видів і форм допомоги при
удосконаленні міжвідомчого співробітництва і координації дій.
______________________________
1 Довідково.

27.02.2015, було прийнято розпорядження Кабінету Міністрів №129-р “Про схвалення
проекту Листа про наміри Уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду та
проекту Меморандуму про економічну та фінансову політику”.(Джерело: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=244829807&cat_id=244828922).
За результатами звернення Української сторони, 11.03.2015, Рада директорів МВФ ухвалила 4-х річну
розширену угоду в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF) на суму 12,348 млрд. СПЗ (900% від
квоти країни) (Джерело: http://www.imf.org/external/lang/ukrainian/np/sec/pr/2015/pr15105u.pdf.
За повідомленням Міністерства фінансів України, 11.03.2015, Міжнародний Валютний Фонд ухвалив
рішення щодо надання Україні нової кредитної програми Механізм Розширеного Фінансування обсягом $17,5
млрд. Міністерство Фінансів України публікує неофіційний переклад українською мовою документів щодо
даної програми: Листа про наміри, Меморандум про економічну та фінансову політику, та Технічний
Меморандум про взаєморозуміння між Україною та МВФ. (Джерело: 12.03.2015 | 18:09 | http://minfin.kmu.
gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=410973&cat_id=406607).
На разі повідомляємо, що з неофіційним текстом «Плану відновлення України» - стратегічного
документа 2015 - 2017, а також офіційним текстом прес-релізу N 14/131 (R) від 27.03.2014 щодо Угоди з МВФ
про кредит Stand-by (резервний кредит), яку також підтримує Європейський Союз, низкою інших базових
документів, узгоджених Україною з міжнародними її партнерами, бажаючі можуть ознайомитись в
інформаційних ресурсах ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2015.
2 Довідково.

Коаліція, відповідно до цієї Угоди, створює парламентську більшість народних депутатів
України заради захисту суверенітету і територіальної цілісності України, проведення реформ у співпраці з
іншими гілками влади заради підвищення добробуту і якості життя громадян України. За змістом п.5.1.
Коаліційної угоди її положення є основою для Програми діяльності Кабінету Міністрів України, реалізація якої
після її прийняття, підтримується Коаліцією парламентськими засобами.
Положеннями Коаліційної угоди, серед іншого, публічно проголошено про націленість реформ на
розбудову конкурентоспроможної економіки, сталого розвитку суспільства, встановлення сприятливих умов
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для ведення бізнесу, створення нових робочих місць, боротьбу з корупцією, а також, що основою реформ стане
реалізація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
3 Довідково.

Витяг з Плану заходів, визначеного розпорядженням Кабінету Міністрів України від
17.09.2014 №847-р «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»
наведено у додатку Інформаційного бюлетеня №15, ТОВ «ППЛ 33-35», 2015 р., http://ppl33-35.com.
4 Довідково.

На виконання Плану заходів, встановленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від
17.09.2014 № 847, наказом Мінінфраструктури від 14.10.2014 №512 затверджено загальний галузевий план
імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014 - 2017 роки, який
згідно п.9 передбачає реалізацію заходів для спрощення процедур міжнародної торгівлі під час транспортних
перевезень, у тому числі запровадження на національному рівні технології «Єдине вікно - локальне рішення».
5 Довідково.

Моніторинг приписів (вибірково) за переліком планів імплементації актів законодавства ЄС
компетенції Міністерства інфраструктури, що містяться на офіційному сайті Урядового порталу «Європейська
інтеграція» (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/ publish/article? art_id=247981894&cat_id=247984327),
Додаток №1, ТОВ «ППЛ 33-35», 2015 р., Інформаційний бюлетень №17.
6 Довідково.

Моніторинг окремих приписів (вибірково) за змістом Плану заходів з виконання Програми
діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" у 2015 році", визначеного
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 №213-р., Додаток №2, ТОВ «ППЛ 33-35», 2015 р.,
Інформаційний бюлетень №17.
7 Довідково.

Принагідно нагадаємо, що більшість прогресивних та перспективних статей нині чинного
Митного кодексу України від 13.03.2012 №4495-VI опрацьовувались із урахуванням існуючого на той час
проекту Угоди про асоціацію між Україною та Прогресивного плану адаптації законодавства України до
законодавства ЄС, схваленого Координаційною Радою з адаптації законодавства, протокол засідання від
28.02.2012, доручення Прем’єр-міністра України від 02.03.2012 №58154/9/1-11, що містив перелік: заходів;
джерел acquis communautaire, які регулюють правовідносини у відповідній сфері; обґрунтувань необхідності
виконання заходу; строків виконання; перелік державних інституцій, відповідальних за виконання визначених
заходів. Зокрема, з використанням таких джерел acquis communautaire:
Конвенції про спільну транзитну процедуру; Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі
товарами;
Регламенту (ЄС) №450/2008 від 23 квітня 2008 року про встановлення Митного кодексу ЄС;
Регламенту Ради (ЄС) № 1186/2009 від 16 листопада 2009 року про встановлення у Співтоваристві
системи звільнень від мита;
Регламенту (ЄС) №1383/2003 від 22 липня 2003 року щодо митних заходів стосовно товарів з підозрою
на порушення певних прав інтелектуальної власності та заходів, що мають вживатися стосовно товарів, які
порушують такі права (Official Journal L 196, 02.08.2003, р. 7 - 14);
Регламенту Комісії (ЄС) № 1891/2004 від 21 жовтня 2004 року, що встановлює положення для
імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 1383/2003 щодо дій митних органів стосовно товарів, які підозрюються
в порушенні певних прав інтелектуальної власності та заходів, які слід вживати проти товарів, які вже
порушили такі права (Official Journal L 328, 30.10.2004, р. 16-49);
Регламенту (ЄЕС) № 2454/93, який визначає положення з імплементації Регламенту Ради (ЄЕС) №
2913/92 про встановлення Митного кодексу Співтовариства;
статті 4f глави 5 «Управління ризиками» Розділу І «Загальні положення» Регламенту (ЄЕС) 2454/93 від 2
липня 1993 р. про встановлення положень для імплементації Регламенту Ради (ЄЕС) № 2913/92 про
встановлення Митного кодексу Співтовариства.
8 Довідково.

Додаток №3 «Інформаційний моніторинг», додаток №4 «Перелік пріоритетних реформ»,
ТОВ «ППЛ 33-35», 2015 р., Інформаційний бюлетень №17.

ІІ.
Шановні експедитори та інші користувачі ІСПС! В попередньому розділі
цього Інформаційного бюлетеня запропоновано для розгляду питання і події
національного і локального рівня, що в цілому суттєво впливають на динаміку
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показників господарської діяльності, міжнародної торгівлі, логістики поставки
товарів.
На даний час, набутий досвід експлуатації ІСПС, спонукає до подальших
кроків прогресивного розвитку розширення та збільшення спрощень і зменшення
навантажень на учасників транспортно-експедиторської діяльності, митних
брокерів, відправників і одержувачів зовнішньоекономічних товарів під час
перетину державного кордону України та вивільнення від процедур державного
контролю в місцях їх оформлення в пунктах пропуску для подальшого вільного
розпорядження, у законний спосіб, відповідно до мети ввезення, вивезення чи
транзиту.
Щиро дякуємо за прогресивний підхід до технологічних процесів із
застосуванням електронного обміну інформацією, всі раціональні, конструктивні
пропозиції, висвітлення потреб, слабких місць, можливих для урегулювання за
допомогою ІСПС із урахуванням їх попиту в процесах обробки вантажів в
контейнерах на державному кордоні при переміщенні транспортних засобів
комерційного призначення і товарів через пункти пропуску в морських портах та
митний кордон України.
Маючи нагоду, повідомляємо, що станом на першу декаду квітня 2015 року,
в цілому за зростаючою динамікою (січень 2014 р. - квітень 2015 р.) до публічної
Угоди про інформаційне співробітництво з ДП «АМПУ» приєдналось 585
суб’єктів правових відносин, із них: 553 - експедитори; 14 - морські агенти; 10 автомобільні перевізники; 8 - державні органи. Окремі (двосторонні) Угоди про
інформаційне співробітництво ДП «АМПУ» укладено з 23 підписантами, з яких 18
- морські агенти, 5 - портові оператори.
Відповідно до договорів (про надання доступу до ІСПС або про надання
послуг з технічної підтримки та обслуговування), укладених з Центром обробки
даних, до ІСПС в установленому законодавством порядку, із урахуванням
публічної Угоди про інформаційне співробітництво з ДП «АМПУ», доступ мають:
550 користувачів, із яких: 520 - експедитори; 12 - морські агенти; 10 - автомобільні
перевізники; 8 - державні органи. Із урахуванням окремих (двосторонніх) Угод
про інформаційне співробітництво з ДП «АМПУ», доступ до ІСПС мають 22
підписанта, з яких: 18 - морські агенти, 4- портові оператори.
Завдяки впровадженню принципу «єдиного вікна», безперервної роботи
учасників МРГ для співпраці широких ділових кіл, портової спільноти з ЄЕК ООН
і реалізації принципів, викладених в Рекомендаціях №№ 33, 34, 35 ЄЕК ООН,
впровадження організаційних ініціатив адміністрацій морських портів, ДП
«АМПУ», практичної технологічної підтримки центральними органами
виконавчої влади (згідно компетенції для митного, прикордонного, санітрноепідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного,
радіологічного контролю, контролю культурних цінностей), практичної реалізації
принципу самоокупності для постійної експлуатації ІСПС, користувачам системи
все таки вдалось впродовж 2014 р. по теперішній час, в режимі реального часу (за
бажанням - дистанційно, із свого офісу) спостерігати рівень прозорості
правозастосовної роботи при прийняті рішень посадовцями.
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Ефективність використання потужності профільних модулів ІСПС
супроводжується постійним провадженням Адміністрацією морських портів, ДП
«АМПУ», ТОВ «ППЛ 33-35» організаційних, управлінських, нормотворчих
заходів, консультацій і обговорень з діловими колами, громадою, звітуванням про
стан роботи на засіданнях з обговоренням питань, порушеним членами
Міжвідомчої робочої групи (МРГ, м. Київ) та прийняттям, колегіально
узгодженим рішень, зібраннях за участю міжнародних організацій для оцінювання
стану забезпечення використання переваг ефективного обміну інформацією,
електронного документообігу між суб’єктами міжнародної торгівлі та державними
органами з метою прискорення процедур контролю вантажів на кордоні та
спрощення їх оформлення в системі логістичних процесів.
Професійний, відповідальний підхід до організації стабільного забезпечення
функціонування і постійної експлуатації ІСПС створює сприятливі умови для
упорядкування застосування національного законодавства про електронний
документообіг і зменшення загроз його порушень, цілеспрямованої мінімізації
виникнення ризиків корупційних проявів, здійснення необхідних заходів для
підтримки реалізації планового, раціонального та оптимального забезпечення
загально державних пріоритетів розвитку економіки, виконання відповідно до
повноважень та компетенції ухвалених Урядом планів імплементації до
законодавства ЄС та СОТ, моніторингу можливостей правозастосовної роботи і
якісної актуалізації приписів податкового, митного, транспортного законодавства.
Зупиняючись на поточних питаннях загальнодержавних євроінтеграційних
процесів в України, слід зазначити, що пілотний проект, заснований на технології
«Єдине вікно-локальне рішення» спроможний практично продемонструвати
інструмент реалізації в морських портах - ІСПС, нині підтримується
міжнародними організаціями, державними структурами господарської діяльності,
державними органами, приватним сектором підприємницької діяльності, що має
перспективи розвитку для задоволення потреб транспортної галузі економіки, з
інтеграцією для задоволення потреб міжнародної торгівлі і логістики поставки
товарів.
В умовах суттєвого скорочення обмеження видатків державних органів в
рамках бюджетного фінансування діяльності бюджетних структур, створення
необхідних інструментів реалізації проекту за рахунок коштів приватних структур,
без залучення державних коштів та забезпечення постійної підтримки об’єктів
комерційної експлуатації на умовах самоокупності, виявилось єдиним потенційно
життєздатним засобом співробітництва з державним сектором у законний спосіб.
Прозорість такого співробітництва перевірена часом, дотриманням безпеки
державних інтересів, ефективність підтверджена результатами тестування і
апробації необхідного обладнання та інструментів реалізації операційним шляхом,
в режимі «on-line», що надало можливість об’єктивно досліджувати специфіку
ресурсного забезпечення удосконалення технології обробки вантажів в портах і
логістики при непрямих міжнародних (мультимодальних) перевезеннях товарів
під час застосування комбінацій морського, залізничного або автомобільного видів
транспорту. Можливості використання потужних властивостей ІСПС різноманітні. 9 Довідково.
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Виклики сьогодення і попит на застосування обміну інформацію і
документами
в
електронному
вигляді
за
допомого
інформаційнотелекомунікаційних систем вимагають значних капіталовкладень для покриття
потреб і видатків їх ефективної експлуатації, ресурсного забезпечення,
модернізації і розвитку, підтримання належного технічного стану і фахового
функціонального удосконалення із урахуванням локальних і глобальних
інтеграційних процесів до міжнародного інформаційного простору, застосування
національних і міжнародних стандартів електронного документообігу.
На даному етапі, в рамках заходів щодо реалізації Рекомендацій №4 ЄЕК
ООН, учасниками МРГ розглядаються властивості і показники локального
проекту, заснованого на технології «Єдине вікно-локальне рішення» і реалізації
принципів, викладених в Рекомендаціях №№ 33, 34, 35 ЄЕК ООН, у якості
базового.
Із урахуванням Рекомендацій №4 ЄЕК ООН, загально державних процесів
імплементації до законодавства ЄС і СОТ, а також методології Всесвітньої митної
організації (далі - Методологія ВМО), специфіки непрямих комбінованих
(мультимодальних) перевезень товарів в контейнерах з використанням комбінацій
морського, залізничного, автомобільного або авіаційного транспорту, в Одеському
морському порту запроваджено дослідження показників часу випуску товарів в
контейнерах. (п.1.7 протоколу №15 РГ засідання МРГ від 28.08.2014, м. Київ,
http://www.singlewindow.org/).
За загальним моніторингом показників, дослідження охоплює два періоди:
січень 2014 - січень 2015, за іншими показниками - окремі ланцюги логістики із
урахуванням особливостей непрямих комбінованих (змішаних) міжнародних
перевезень (при комбінаціях двох і більше видів морського і автомобільного видів
транспорту та двох і більше товарно-транспортних накладних) та специфіки
інфраструктури пункту пропуску і порту.
Дослідження проводяться робочою групою з питань Методології ВМО (далі РГпмВМО), утвореній на колегіальній основі, до складу якої входять фахівці
Одеської митниці ДФС, Одеського прикордонного загону, інших державних
структур контролюючих органів виконавчої влади, які виконують свої
повноваження в пункті пропуску «Одеський морський торговельний порт», ДП
«АМПУ», ТОВ «ППЛ 33-35».
Діяльність РГпмВМО під час проведення дослідження є незалежною,
прозорою. Координатором РГпмВМО обрано Одеську митницю ДФС.
Участь для роботи у складі РГпмВМО є відкритою для профільних ділових та
професійних асоціацій, громадських рад, митних брокерів, експедиторів й інших
учасників транспортно-експедиторської діяльності, суб’єктів міжнародної
торгівлі. 10 Довідково.
З протоколами зустрічей робочої групи з практичної реалізації дослідження
часу випуску товарів за методологією Всесвітньої митної організації в морському
порту Одеса від 06.01.2015, від 23.01.2015, бажаючі можуть ознайомитись на
офіційному
сайті
проекту
«Єдине
вікно
локальне
рішення»
(http://www.singlewindow. org/).
Повідомляємо, що 28.04.2015 року відбудеться вісімнадцяте засідання
Міжвідомчої робочої групи зі спрощення процедур міжнародної торгівлі та
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логістики в Україні, яка з грудня 2014 року працює в оновленому форматі, на базі
Міжвідомчої робочої групи з впровадження технології «Єдине вікно – локальне
рішення» в зоні діяльності Південної митниці та портів Одеської області
(http://www.singlewindow.org/).
В рамках цього заходу, однією із ухвалених учасниками МРГ пропозицій, є
заслуховування та обговорення звіту експертів ЄЕК ООН щодо Доповіді про
готовність України до нотифікації та виконання зобов’язань Угоди СОТ про
сприяння торгівлі (2013), підготовка якої наразі триває.
Інформуємо, що до Програми заходів в рамках Міжнародного транспортного
тижня (03.06.2015 – 05.06.2015), м. Одеса, організаторами анонсовано:
Офіційне відкриття міжнародного транспортного тижня,
виставки -конференції "Інтер-Транспорт"
XIV міжнародна виставка – конференція «Інтер –
Транспорт»
VI спеціалізована виставка транспортно-експедиторської
інфраструктури «Агро-ЛОГІСТИКА»
V Міжнародний семінар ЕЭК ООН по «Єдиному вікну» і
спрощення процедур торгівлі
XIII День міжнародного експедитора
Засідання Ради Міжнародної асоціації портів Чорного і
Азовського моря (BASPA).
Круглий стіл: «Розвиток стратегії контейнерних перевезень в
Україні-2015».
XIV міжнародна конференція «Транспортна мережа
Чорноморського регіону: комплекс комунікацій між
Європою, Азією і іншими континентами ".
Виїзне засідання профільного комітету Асоціації портів
України "По механізації, технології та інформатики".
VII Міжнародна науково - практична конференція "Сучасні
порти - проблеми і рішення".
Круглий стіл "Модернізація інфраструктури портів: реалії і
перспективи".
Виїзне засідання профільного Комітету Асоціації портів
України "По проектуванню, будівництву, технічної
експлуатації гідротехнічних прибережних та інженерних
конструкцій".
Проект "Vasco da Gama" для Чорноморського регіону засідання Конференції морських регіонів Європи.
Круглий стіл "Взаємодія різних видів транспорту в морських
портах".

3 червня 2015
3-5 червня 2015 (10.00-12.00)
3-5 червня 2015
2 червня 2015.
Організатор АО «ПЛАСКЕ»
3 червня 2015.
Організатор АО «ПЛАСКЕ»
3 червня 2015 (10.00-12.00)
3 червня 2015 (15.00-17.30). Організатори:
Асоціація українських контейнерних ліній.
4-5 червня 2015
4 червня 2015 (14.00-18.00).
Організатор: Одеський національний морський
університет.
4 червня 2015 року (14.00-18.00). Організатори:
Одеський національний морський університет,
Південний науковий центр Транспортної
академії України (ПНЦ ТАУ).
4 червня 2015 (14.00-16.00).
Організатор:
Федерація
роботодавців
транспорту України.
5 червня 2015 (10.00-14.00)

5 червня 2015 (11.00); (13.00-15.30).
Організатор: Конференція морських регіонів
Європи (КМРЄ).
5 червня 2015 (11.00)
Організатор: Транспортна академія України
(ТАУ).

Більш детально ознайомитись з інформацію про заходи Міжнародного
транспортного тижня - важливим інструментом у вирішенні практичних завдань
транспортної політики та розвитку транспортної інфраструктури, є можливість у
організаторів заходу, а також у повідомленнях на сайті щотижневого журналу
«Транспорт»: www.transport-journal.com.
________________________________
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9 Довідково.

Практика реалізації заходів щодо впровадження та експлуатації ІСПС свідчить, що серед
інших значимих властивостей щодо мінімізації документообігу при здійсненні технологічних операцій у
портах, оптимізації технологічних процесів, скорочення часу по кожній операції, та інших, обумовлених в
попередніх Інформаційних бюлетенях характеристик, ІСПС є перспективним засобом для поширення його
використання в пунктах пропуску для повітряного, залізничного водного видів сполучення і ефективним
операційним інструментом для:
1) запобігання й уникнення ризиків корупційних проявів;
2) модернізації і розвитку внутрішніх і зовнішніх логістичних процесів при транскордонних
перевезеннях товарів;
3)популяризації в повсякденній роботі учасників транспортно-експедиторської діяльності законодавчо
ґрунтовних механізмів зменшення адміністративних обтяжень у законний спосіб;
4) застосування прозорих, антикорупційних способів, засобів та форм електронного обміну для
досягнення спрощень і зменшення навантажень в міжнародних пунктах пропуску під час транспортування,
обробки вантажів в місцях їх оформлення на території морських портів, удосконалення процесів взаємодії при
проходженні різних видів державного контролю зовнішньоекономічних товарів;
5) сприяння мотивованому зміцненню ресурсної спроможності суб’єктів міжнародної торгівлі, зокрема
суб’єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність на території міжнародних пунктів пропуску (у тому
числі морських портів), упорядкуванню застосування ними відповідно до законодавства електронного
документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису;
6) створення умов для здійснення державними органами контрольних процедур із зменшенням обсягу
функціональних операцій, часових витрат, використання інших ресурсів, властивих паперовому
документообігу;
7) підтримки ефективними процесами в сфері логістики поширення процедур електронного
декларування при пропуску та митному оформленні вантажів, з визначенням при цьому слабких місць чи
пріоритетних напрямів належного їх забезпечення;
8) зменшення різноманітних ресурсних витрат суб’єктів приватного сектору, задіяних в процесах
паперового документообігу;
9) визначення в режимі реального часу поточного стану рівня функціонування державних інституцій
контролюючих органів;
10) вивчення найбільш оптимальних моделей державно-приватного співробітництва заснованих на
підставі договорів укладених у законний спосіб для діяльності відповідно до повноважень кожної із сторін не
забороненої законодавством, з використанням на добровільній основі сторонами об’єктів (інструментів) не
державної форми власності, створених однією із сторін для експлуатації на засадах самоокупності; інших форм
державно-приватного партнерства або співробітництва;
11) дослідження ризиків щодо нагромадження безпідставних бюрократичних формальностей, не
ефективних форм видів державного контролю, ускладнень технологічного забезпечення, що впливають на
строки та час обробки вантажів і перебування завантажених транспортних засобів комерційного призначення
на території пунктів пропуску для морського й поромного сполучення;
12) проведення інвентаризації правових приписів законодавства в процесі практичного виконання їх
вимог, виявлення не актуальних, фактично стримуючих міжнародну торгівлю;
13) поширення застосування міжнародних стандартів, технічних регламентів, перспективних переваг
електронного документообігу;
14) ініціювання фахового, ефективного нормотворчого процесу, адаптованого до реальних подій попиту
сьогодення, мотивованої підтримки актуальних, юридично значимих приписів законодавчих чи договірних
умов, що супроводжують процеси міжнародної торгівлі і логістики;
15) реалізації, в умовах реальної економії державних коштів і суттєвого зменшення безпідставних
ресурсних витрат на різних етапах відносин державних контролюючих органів та суб’єктів малого, середнього і
великого бізнесу при здійсненні мультимодальних перевезень товарів, перспективної моделі добросовісної
інформаційної та інших видів взаємодії або співробітництва:
- заснованих на договірних засадах;
- на умовах добровільного публічного волевиявлення сторін з необхідним обсягом прав, обов’язків,
відповідальності кожного із суб’єктів міжнародної торгівлі і логістики, які беруть участь у визначених
правових відносинах;
- забезпечених необхідним фінансуванням суб’єктами приватного сектору господарської діяльності на
принципах самоокупності, без залучення державних коштів, з гарантованою можливістю допуску до
визначеного цільового користування об’єктами комерційного інвестування у законний спосіб іншими особами
будь-яких форм власності, державними органами, - на підставі відповідних меморандумів, угод, договорів із
застосуванням переваг електронного документообігу, у тому числі при здійсненні контрольних функцій і
процедур, взаємного інформування не заборонених для обміну даними в рамках координації дій застосованих
процесів в сфері міжнародної торгівлі і логістики.
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10 Довідково.

Висновки та рекомендації РГпмВМО мають відкритий інформаційно-довідковий,
рекомендаційний характер, рішення фіксуються протоколом зустрічей. Підтримка взаємодії з громадськістю
забезпечується шляхом висвітлення протоколів зустрічей на офіційному сайті пілотного проекту «Єдине вікно локальне рішення» (http://www.singlewinow.org/). Матеріали дослідження акумулюються і формуються
координатором. Посилання на висновки і рекомендації РГпмВМО є можливим виключно у законний спосіб, без
будь-яких викривлень і довільного тлумачення.

ІІІ.
В рамках інформаційного обміну з Користувачами ІСПС, повідомляємо, що
узагальнений аналіз оформлень е-заявок (нарядів) про застосування митницею
визначених законодавством форм контролю на товари у контейнерах, на підставі
рішень, внесених до відповідного модулю ІСПС (без урахування комбінації
застосування кількох ТЗК та митного огляду) показав наступне:
оброблено даних
(контейнерів)
Іллічівський
морський порт
грудень
листопад
жовтень
вересень
серпень

відсутні призначення на
проведення
технічні засоби контролю сканування зважування митного
(сканування, зважування)
(%)
(%)
огляду
та огляд %
(%)
2014 рік

3176
3399
3854
3866
2602

62,25
67,26
64,01
63,89
54,80

1,64
0,50
5,81
5,79
5,11

35,74
30,51
29,76
29,90
40,24

13,60
8,88
8,38
8,48
9,07

0,18
2,63
1,51

30,10
30,50
20,45

8,49
10,11
8,59

0,02
0,00
0,02
0,02
0,00

37,81
40,24
45,18
45,19
42,32

9,21
11,22
10,03
10,60
8,05

0,04
0,13
0,18

34,26
39,72
48,57

6,18
13,76
16,94

2015 рік
січень
лютий
березень
Одеський
морський порт
грудень
листопад
жовтень
вересень
серпень

2249
2354
3120

69,28
67,08
76,89

10560
9649
10348
10351
9719

60,41
56,93
53,83
53,81
55,79

січень
лютий
березень

8123
7095
9072

63,99
56,05
48,26

2014 рік

2015 рік

За цими даними е-спостереження, в Одеському та Іллічівському морських
портах при ввезені товарів в контейнерах у зазначені періоди 2014 р. - 2015р. на
переважну їх більшість відсутні призначення для технічних засобів контролю
(сканування, зважування) та огляд.
Проте, впродовж І кварталу 2015 року цей показник в Одеському порту має
стабільну тенденцію до зменшення. При цьому кількість контейнерів з товарами,
щодо яких прийнято рішення про проведення митного огляду, зважування
сканування, за показниками щомісячної динаміки - стабільно збільшується. В
Іллічівському порту, динаміка таких показників за аналогічний період,
нестабільна.
Результати моніторингу щодо обсягів застосування форм контролю виявляє
потребу для проведення детального об’єктивного аналізу причин їх виникнення,
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як з боку митного органу, так і всіх учасників обробки вантажів на території
морського пункту пропуску (зокрема адміністрацією портів, декларантами та
іншими суб’єктами господарювання).
При цьому, привертає увагу, що інформація про результати зважування в
електронному вигляді, яка доступна для перегляду в режимі реального часу
посадовцем відповідного підрозділу Одеської митниці (що дозволяє здійснювати
аналіз ризиків шляхом звірки відповідності даних фактичного зважування в порту
та даних, вказаних в електронних копіях документів: коносаменті, інвойсі, аркуші
пакування та інших, наданих до ІСПС документів, без застосування при цьому
паперових примірників актів зважування), водночас має бути доступною для
експедитора, який спроможний забезпечити правомірне корегування вагових
даних, у разі виявлення їх помилковості.
На завершення, шановні панове, колектив «ТОВ ППЛ 33-35» від щирого
серця бажає щоб разом із Великоднем у кожен дім увійшли мир, радість і
добробут, а в серцях оселилися спокій, злагода і любов!
Довідкова інформація додається.

З найкращими побажаннями,
заступник генерального директора ТОВ «ППЛ 33-35»

О.В.Орлов

ОМ
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