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Шановні панове!
Початок нинішнього 2015 року відзначився дійсно зимовим диханням,
Різдвяними окрасами, вірою та надіями в реалізації бажань на краще майбутнє.
Атмосфера духовних свят, розуміння трагічності втрат, вкотре нагадують, що
тільки спільні зусилля та праця, спрямовані на сталий позитивний результат є
запорукою успіху у вирішенні важливих і складних питань, які є наслідком
сучасних подій в державі, що торкаються кожного із нас.
Шановні Користувачі, 01.01.2015 виповнився рік з початку промислової
експлуатації інформаційної системи портового співтовариства (ІСПС) в морських
портах. Впродовж 2014 року ми висвітлювали поточний стан розвитку ІСПС в
щомісячному Інформаційному бюлетені (http://ppl33-35.com), досвід використання
якої підтверджує доцільність та перспективність обраного напряму удосконалення
технологічних процедур на території пунктів пропуску, вагомих для транспортних
процесів й міжнародної торгівлі.
Щиро дякуємо за співробітництво, добросовісне партнерство, виважену
ділову активність, слушні пропозиції.
І.
11.12.2014, у м. Києві, відбувся плановий семінар-тренінг «Рекомендації ЄЕК
ООН щодо спрощення процедур міжнародної торгівлі та підготовка оцінки
готовності України до впровадження заходів Угоди СОТ про сприяння торгівлі»,
проведений експертами ЄЕК ООН та ЮНКТАД на виконання рішень засідання
Міжвідомчої робочої групи з впровадження технології «Єдине вікно – локальне
рішення» в зоні діяльності Південної митниці та портів Одеської області (далі МРГ), в якому взяли участь заступники міністрів, директори департаментів
міністерств та відомств,.
Під час семінару, зокрема, було відзначено вагомість заходів, що проводяться
в рамках реалізації проекту «Єдине вікно - локальне рішення» й практичних
результатів впровадження локальної експлуатації ІСПС, поширеної на рівень
портів Одеської області, заснованої із урахуванням рекомендацій ЄЕК ООН в
умовах національного законодавства.
Учасниками обговорено структуру концептуальних напрямів забезпечення
спрощень в міжнародній торгівлі, реалізації елементів транспортної логістики,
бізнес-процесів туристичного сегменту, що потребує додаткових заходів в умовах
сучасних потреб зміцнення національної безпеки держави. Зауважено на
важливості міжнародної взаємодії відповідних комітетів з питань спрощення
процедур торгівлі, підготовки й проведення досліджень про готовність України до
застосування заходів з імплементації до Угоди СОТ про сприяння торгівлі.
За підсумками семінару-тренінгу, ЄЕК ООН та ЮНКТАД акцентовано увагу
на таких рекомендаціях:
а) щодо юридичних вимог Угоди про створення національного комітету з
питань спрощення процедур торгівлі - це може бути новий комітет або вже
існуюча організаційна структура, яка отримає додаткові повноваження на
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моніторинг впровадження Угоди в Україні, сприяння в упровадженні Угоди та
звітування до ВТО щодо стану впровадження.
Доцільно визначитись, чи створювати в Україні новий комітет, чи
використовувати вже існуючу МРГ в якості національного органу зі спрощення
процедур торгівлі, переглянувши її регламент (коло компетенції), доповнивши
положеннями, що охоплюють всі заходи та зобов’язання Угоди СОТ. Такий
комітет та або інший орган має бути створений менше ніж за два роки.
б) необхідності досліджень щодо готовності України до виконання всіх 38
зобов’язань за Угодою СОТ про сприяння торгівлі, з проведенням для кожного
міністерства чи відомства відповідної релевантної оцінки.
с) методології оцінки відповідно до рекомендацій ЄЕК ООН та ЮНКТАД, які
можуть бути використані в Україні і мати поетапну, чітку структуру заходів,
наприклад:
вступний семінар (який вже відбувся 11.12.2014, м. Київ);
проведення короткотермінового (впродовж двох-трьох місяців) дослідження
за допомогою опитувальних листів (кожне міністерство має виділити час на
зустріч з консультантом, задіяним в дослідженні, для визначення, які зобов’язання
стосуються міністерств чи відомств, та що необхідно зробити, якщо вони не готові
до виконання деяких зобов’язань);
формування проекту доповіді для Уряду України за результатами
дослідження в усіх причетних організаціях, відповіді яких консолідує визначений
консультант;
у випадку роботи консультативно-експертної групи МРГ (або іншого
визначеного органу) - проведення окремого заслуховування й аналізу доповіді для
з’ясування, в ситуації, актуальній для України, готовності до впровадження
заходів зі спрощення процедур торгівлі, про що надіслати доповідь до Уряду
України;
призначення компетентного та повноважного відповідального в кожному
міністерстві чи відомстві за підтримку заходів/зобов’язань, підтримання яких
повинно супроводжуватись організаційно-аналітичними інструментами реалізації,
з відповідним фінансуванням, на постійній основі;
підготування логічного плану імплементації зобов’язань по кожному
міністерству чи відомству, який повинен передбачати, що є фактично, що
зроблено, та що необхідно зробити на національному рівні для відповідності
умовам Угоди, передбачаючи включення фінансових вимог в кожному
міністерстві відомстві для подальшого формування бюджетних витрат;
дотримання всіх часових рамок і термінів щодо надання нотифікацій до СОТ,
вказаних в Угоді;
з початком коректної імплементації Угоди в країні, проведення національним
комітетом (чи іншим органом) тематичних консультацій з питань статусу
виконання зобов’язань для Урядових рішень;
організація та проведення навчання, як для міністерств і відомств, так і для
торговельних, транспортних та інших зацікавлених організацій з питань
імплементації Угоди, за вертикальним та горизонтальним рівнем потреб її
реалізації в країні й заходів необхідної підтримки.
(Протокол засідання РГ № 16, м. Київ, 2014, розміщено на сайті
www.singlewindow.org.)
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ІІ.
12.12.2014, заступник Голови МРГ, Радник Прем’єр-міністра України,
Президент Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати
(ICC Ukraine) Щелкунов В.І. висвітлив результати семінару - тренінгу під час
чергового засідання МРГ, яке відбулося у м. Києві.
За порядком денним цього засідання, учасниками розглянуто:
1. Інформацію про результати роботи Міжвідомчої робочої групи протягом
2011 - 2014 років, у тому числі щодо реалізації проекту з впровадження технології
«Єдине вікно – локальне рішення» в зоні діяльності Південної митниці та портів
Одеської області (надалі-Проект); виконання задіяними міністерствами і
відомствами рішень Міжвідомчої робочої групи та відповідних доручень Кабінету
Міністрів України.
2. Про зобов’язання України у сферах міжнародної торгівлі і транспорту, які
випливають з Угоди СОТ про сприяння торгівлі та Угоди про асоціацію з ЄС.
3. Щодо реорганізації робочої групи з впровадження технології «Єдине вікно
- локальне рішення» та утворення Міжвідомчої робочої групи зі спрощення
процедур міжнародної торгівлі та логістики.
З першого питання, учасниками розглянуто позитивні результати
провадження Проекту, який фактично відбувся в 2014 році за підсумками робіт,
проведених впродовж 2011 - 2013 років, відзначено значні досягнення,
підтверджені практикою експлуатації ІСПС в морських портах. За рішенням
членів МРГ, Головою діючої Міжвідомчої робочої групи затверджено заступника
Голови Державної фіскальної служби Макаренко А.В.
Зауважено, що у зв’язку з фінансовою кризою в державі, можливість
долучити бюджетні кошти для подальшої реалізації та розвитку Проекту з питань
компетенції державних органів - відсутні. Можливим варіантом, фактично,
залишається тільки один - розвиток Проекту на принципі самоокупності й
можливо залучення технічної та фінансової допомоги з боку ЄС чи інших
міжнародних донорів.
Під час обговорення поточного стану діяльності за 2014 рік, членами МРГ та
учасниками засідання було зосереджено увагу на окремих заходах, запланованих
для подальшого опрацювання в 2015 році.
Обумовлено, що рішення про реалізацію проекту «Єдине вікно – локальне
рішення» не на національному рівні, а на локальному, із залученням приватних
інвестицій, виявилось вірним, ефективність якого досягнуто завдяки проведенню
спільних заходів співробітництва задіяних державних інститутів та приватного
сектору економіки, що постійно опрацьовувались, та підтримувались в рамках
взаємодії, у тому числі на виконання планових рішень МРГ.
Відзначено, не зважаючи на сумніви та ризики, складні процеси в
організаційних й фінансових питаннях, різноманітні перешкоди при реалізації
Проекту, в оформленні вантажів у портах Одеської області спостерігається суттєве
покращення. Це стосується як часу, так і якості процедур оформлення, що надало
можливість поступово вилучати корупційні складові, удосконалювати
використання системи аналізу ризиків, зміцнювати позитивний і прозорий
механізм економічних процесів в міжнародній торгівлі на державному рівні
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завдяки інструментам співробітництва державного сегменту та добросовісних
приватних структур.
Заступник Голови МРГ, Президент Асоціації «Укрзовніштранс»
Платонов О.І. подякував за активну роботу митні департаменти Державної
фіскальної служби і Міністерство інфраструктури та повідомив, що до роботи
МРГ приєдналися Генеральна прокуратура та Міністерство юстиції.
Одночасно звернув увагу на питаннях до Генеральної прокуратури та
Міністерства внутрішніх справ щодо розгляду не ґрунтовних скарг і звернень,
тривалості та відсутності результатів їх всебічного, об’єктивного опрацювання.
Зазначив, що вчасне надання оцінки реальним злочинним діям та негативним
публікаціям у ЗМІ про діяльність МРГ, функціонування ІСПС в Одеському порту,
з коментарями щодо так званих «гібридних війн, особливо тоді, коли на той час
існувала фізична загроза заворушень у регіоні, має важливе суспільне значення.
Такі «критичні публікації» створюють у громаді провокаційну ситуацію, що може
призводити до дестабілізації. І таким діям, публікаціям та закликам повинна
давати оцінку СБУ.
Підкреслив, що одним із завдань спрощення процедур міжнародної торгівлі
та логістики є створення прозорих інструментів для того, щоб держава мала
спроможність контролювати стань дотримання законодавства з митних,
податкових та інших питань, упереджувала злочинні дії, правопорушення,
наприклад: торгівля людьми, переміщення через державний кордон нелегальної
зброї, наркотиків, зіпсованих чи небезпечних продуктів. Ці інструменти
виявляються ефективними та сьогодні працюють на практиці.
Координатор групи експертів, начальник Служби стратегічного розвитку ДП
«АМПУ» Вороной В.І., в частині забезпечення подальшого розвитку ІСПС в
портах закликав повернутися до опрацювання раніше підготовлених проектів змін
до нормативно-правових актів, які обговорювалися протягом останніх років,
необхідних і спрямованих на спрощення процедур митного оформлення товарів,
що так і не були реалізовані внаслідок тривалого процесу реорганізації
Держмитслужби у Міндоходів, на теперішній час - в ДФС України.
Директор Департаменту організації митного контролю та оформлення ДФС
України Сьомка С.М. позитивно оцінив результати впровадження Проекту,
підтвердив зацікавленість департаментів ДФС, які забезпечують здійснення
державної митної справи, та їх готовність до активної участі в подальшій його
реалізації.
Відмітив, що платформа інформаційного забезпечення процедур контролю в
морських портах, яка вже реалізована і вдосконалюється, однозначно
підтримується митною складовою Державної фіскальної служби, обраний шлях
впровадження такого Проекту, ІСПС - є корисним для держави.
Зауважив, що спрощення митних процедур означає, що митні органи
контролюють те, що вони повинні контролювати, а не те, що вони хочуть
контролювати, із застосуванням простого принципу профілювання ризиків - чим
більше інформації надійде і чим раніше, тим простіше буде визначитися з товаром,
що входить до групи ризику, та визначитись з партією вантажу, або контейнером,
що підлягає контролю.
В ІСПС фіксуються дії всіх співробітників, які приймають участь в
оформленні товарів, що є підґрунтям досягнення виконання кількох завдань, а
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саме: максимального зниження суб’єктивного фактору в прийнятті рішень;
максимального контролю функцій та дій працівників митної служби в процесі
оформлення; акцентованого визначення об’єктів контролю шляхом використання
якісної системи профілювання ризиків на підставі повноцінної та якісної
інформаційної бази, яку надається можливим сформувати з використанням ІСПС
та надавати в митну службу.
Враховуючи виступи учасників засідання, рішеннями МРГ, доручено:
секретаріату МРГ - проінформувати Уряд про результати роботи за минулий
рік та підготувати до Генеральної прокуратури України відповідне звернення
щодо сумнівних повідомлень та інтерв’ю ЗМІ окремими представниками руху
«НІ!» корупції на транспорті» та поданих ними скаргах;
ДФС, Міністерству інфраструктури, Міністерству аграрної політики і
продовольства, Міністерству екології та природних ресурсів, Міністерству
охорони здоров’я, Адміністрації Державної прикордонної служби - впродовж І
кварталу 2015 року організувати проведення дослідження витрат часу на випуск
товарів за методологією Всесвітньої митної організації, за участі представників
ДФС України, ДП «АМПУ», ділових і професійних асоціацій та громадських рад.
В контексті обговорення зобов’язань України у сферах міжнародної торгівлі
і транспорту, які випливають з Угоди СОТ про сприяння торгівлі та Угоди про
асоціацію з ЄС й питань реорганізації робочої групи з впровадження технології
«Єдине вікно - локальне рішення» та утворення Міжвідомчої робочої групи зі
спрощення процедур міжнародної торгівлі та логістики, учасниками МРГ було
розглянуто та прийнято важливі, обумовлені сучасними потребами держави,
рішення.
Регіональний радник ЄЕК ООН Апостолов М. поінформував, що спрощення
процедур міжнародної торгівлі набули великого значення після прийняття у
листопаді 2014 року протоколу про Угоду СОТ про сприяння торгівлі і ця Угода
сприймається як важливий інструмент для розвитку країн, що є дуже актуально
для України. Повідомив, що за умови забезпечення належної підготовки, на
початку 2015 року консультант від ЄЕК ООН почне роботу над доповіддю для
Уряду України з проведення опитування щодо готовності міністерств і відомств до
впровадження заходів, зазначених в Угоді (включаючи ті, які Україна вже
нотифікувала за категорією А), а також визначення, за якими з них Україні
потрібна допомога. Закликав представників міністерств та відомств сприяти
проведенню відповідних опитувань.
Також він нагадав, що одним із зобов’язань, передбачених в Угоді (ст. 23.2) є
створення національного органу з питань спрощення процедур торгівлі.
Підкреслив, що можна використати потенціал і досвід діючої Міжвідомчої
робочої групи для створення (шляхом її реорганізації) такого органу, який би
зосередився на конкретних проектах з конкретними результатами. Цей орган
одночасно має бути пов’язаний з усім спектром питань зі спрощення процедур
торгівлі та зобов’язань за умовами Угоди (обов’язковий пункт!); повинен сприяти
впровадженню заходів спрощення торгівлі та, одночасно, брати участь у
моніторингу, наскільки впроваджені заходи відповідають умовам Угоди.
Економіст ЮНКТАД Хансен П. відмітив, що заходи зі спрощення процедур
торгівлі вплинуть на діяльність усіх міністерств і відомств, задіяних у контролі
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експорту, імпорту і транзиту товарів. Вкрай важливим є питання взаємодії між
контролюючими органами, державними та приватними організаціями. Наголосив
на те, що спрощення процедур торгівлі має за мету не зменшення контролю, а
покращення контролю, що потребує певних інвестицій. Зауважив, що Україна вже
подала нотифікацію до СОТ про готовність до впровадження восьми з тридцяти
восьми зобов’язань Угоди СОТ про сприяння торгівлі.
Начальник Управління стратегічного розвитку інфраструктури та науковотехнічної політики Мінінфраструктури Савченко К.А. поінформував учасників
засідання про нещодавнє розпорядження Кабінету Міністрів щодо планування
діяльності Міністерства інфраструктури з імплементації положень визначених
директив та регламентів, які прискорюють євроінтеграційні процеси по різних
напрямках, вибраних Україною. Повідомив, що до складання плану залучені різні
департаменти Міністерства інфраструктури а також Міжвідомча робоча група з
питань транспортної політики.
Звернувся з проханням до учасників МРГ та до Секретаріату МРГ надати
пропозиції до плану роботи на 2015 рік для включення в офіційний план, що буде
затверджений Урядом. Звернув увагу присутніх, що до проекту плану можна
також включати завдання суміжним міністерствам.
За результатами обговорень другого та третього питань порядку денного,
МРГ було затверджено наступні узгоджені рішення:
- Продовжити роботу щодо реорганізації Міжвідомчої робочої групи з
впровадження технології «Єдине вікно – локальне рішення» у Міжвідомчу робочу
групу зі спрощення процедур міжнародної торгівлі і логістики.
- Секретаріату МРГ звернутись до Прем’єр-міністра України щодо:
затвердження графіку (плану) проведення дослідження щодо готовності
України до виконання зобов’язань Угоди СОТ про сприяння торгівлі;
переведення МРГ на новий, вищий рівень представництва та визначення її
основними завданнями розробку і впровадження національної стратегії спрощення
процедур торгівлі і створення національного органу з питань спрощення процедур
міжнародної торгівлі та логістики.
- Учасникам МРГ на засіданні Міжвідомчої робочої групи розглянути у
другому кварталі 2015 року проект доповіді, підготовленої щодо готовності
України до виконання зобов’язань Угоди СОТ про сприяння торгівлі.
- Секретаріату МРГ, ЄЕК ООН організувати проведення 5-го Міжнародного
семінару ЄЕК ООН з питань спрощення процедур міжнародної торгівлі та
логістики за підтримки Уряду України (02.06.2015 у м. Одеса, Україна).
(По матеріалам 16 засідання МРГ, 12.12.2014, м.Київ протокол РГ №16 www.
singlewindow.org.).
ІІІ.
01.01.2015 набув чинності Закон України від 28.12.2014 №71-VIII «Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо податкової реформи».
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Постановою Верховної Ради України від 27.11.2014 №2-VIII із змінами,
внесених постановою від 28.12.2014 №65-VIII оновлено чисельний перелік
законопроектів, які зареєстровані в Апараті Верховної Ради України станом на
11.12.2014, враховуючи проекти, розгляд яких не було завершено Верховною
Радою України попереднього скликання, внесених до затвердженого порядку
денного першої сесії Верховної Ради України восьмого скликання на період
розгляду організаційних питань першої сесії Верховної Ради України восьмого
скликання, окремі з яких хоча і торкаються окремих приписів з питань державної
митної політики, але по суті не охоплюють питання, що потребують вирішення в
сфері міжнародних перевезень та контрольних процедур при здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання.
Слід зазначити, що планове удосконалення нормативно-правової бази
національного законодавства, що має суттєве для подальшого спрощення
процедур міжнародної торгівлі та логістики включає, але не обмежується
схваленням та імплементацією відповідних Директив та Регламентів ЕС.
Планом діяльності Міністерства фінансів України з підготовки проектів
регуляторних актів на 2015 рік, затвердженого на виконання ст.7 Закону України
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
наказом Мінфіна від 15.12.2014 № 1204, якою зокрема передбачено:
удосконалення процедури попереднього документального контролю в
пунктах пропуску через державний кордон України шляхом внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 №1030;
урегулювання окремих питань використання митних декларацій шляхом
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 №450»;
встановлення єдиної форми доручення на проведення огляду (переогляду)
товарів, транспортних засобів комерційного призначення за поданням
правоохоронних органів України шляхом опрацювання проекту постанови
Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Вичерпного переліку підстав,
за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних
засобів комерційного призначення митними органами України»;
удосконалення дій посадових осіб митниць під час здійснення митних
формальностей у зв'язку з переміщенням водних транспортних засобів
перевізників і товарів, що ними перевозяться, через митний кордон України, а
також можливості використання ІСПС при проведенні цих формальностей,
шляхом видання наказу Мінфіну «Про затвердження Порядку виконання митних
формальностей у зв'язку з переміщенням водних транспортних засобів
перевізників і товарів, що перевозяться ними»;
удосконалення порядку і умов переміщення через митний кордон України
товарів (вантажів) залізничними вантажними поїздами, багажу та вантажобагажу в
багажних вагонах пасажирських поїздів, порожніх вантажних вагонів, а також
регламентації взаємодії митниць і залізниць України шляхом опрацювання
проекту спільного наказу Мінфіну і Мінінфраструктури «Про затвердження
порядків взаємодії посадових осіб митниць, які здійснюють митні формальності в
міжнародному залізничному сполученні, і працівників залізниць України»;
інших нормативно - правових актів, витяг додається 1.
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Планом підготовки проектів регуляторних актів Мінінфраструктури на 2015
рік, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 15.12.2014 №627 визначено
для опрацювання акти, необхідність яких зумовлена сучасними вимогами у
регулюванні правових відносин в транспортній галузі, наприклад:
N

Центральні органи
виконавчої влади,
структурні підрозділи,
що розроблятимуть
регуляторний акт

п/п

Назва проекту регуляторного
акта

Обґрунтування необхідності
прийняття регуляторного акта

Термін
підгото
вки

21

Постанова Кабінету Міністрів
України "Про внесення змін до
пункту 22 Положення про
пункти пропуску через
державний кордон та пункти
контролю"

Приведення постанови Кабінету
Міністрів України від 18.08.2010
N 751 "Про затвердження
Положення про пункти пропуску
через державний кордон та
пункти контролю" у відповідність
до законодавства

II
квартал

25

Постанова Кабінету Міністрів
України "Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів
України від 21 травня 2012 р. N
451"

Спрощення процедури пропуску
яхт через державний кордон.
Розвиток яхтового туризму в
Україні

Наказ Міністерства
інфраструктури України "Про
внесення змін до Порядку
оформлення приходу суден у
морський порт, надання
дозволу на вихід суден у море
та оформлення виходу суден із
морського порту"

Скорочення переліку документів,
копії яких повинні бути надані
капітану після приходу судна в
порт. Приведення нормативноправового акта у відповідність до
Конвенції про полегшення
міжнародного морського
судноплавства 1965 року

I
квартал

42

Наказ Міністерства
інфраструктури України "Про
затвердження Правил
організації потоків повітряного
руху"

Приведення нормативноправових актів у галузі цивільної
авіації у відповідність до
міжнародних стандартів та
рекомендованої практики ІКАО

II
квартал

Державіаслужба

64

Наказ Міністерства
інфраструктури України "Про
затвердження Змін до деяких
нормативно-правових актів
Міністерства транспорту
України"

Приведення положень окремих
розділів Правил перевезення
вантажів у відповідність до
реалій перевізного процесу з
метою підвищення якості
обслуговування користувачів
транспортних послуг

IV
квартал

Департамент
державної політики в
галузі залізничного
транспорту

Наказ Міністерства
інфраструктури України "Про
затвердження Правил прийому
та видачі вантажів, оформлення
вантажних документів та
складання актів у морських
портах"

Упорядкувати взаємовідносини
між учасниками транспортного
процесу. Удосконалення
процедури перевезення вантажів
та оформлення при цьому
необхідних документів.

IV
квартал

34

65

Приведення нормативно-
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III - IV
квартал

Департамент
державної політики в
галузі морського та
річкового транспорту

Департамент
державної політики в
галузі морського та
річкового транспорту

Департамент
державної політики в
галузі морського та
річкового транспорту
(ДП "АМПУ")

(Укрзалізниця)

Департамент
державної політики в
галузі морського та
річкового транспорту
(ДП "АМПУ")

правової бази (окремих розділів
"Загальних та спеціальних правил
перевезення вантажів 4-М") у
відповідність до міжнародних
угод та чинного законодавства
України

Враховуючи значний обсяг необхідної фахової нормотворчої роботи,
обмежене бюджетне фінансування на 2015 рік діяльності міністерств і відомств,
задіяних у контролі експорту, імпорту і транзиту товарів, й суміжних державних
структур, питання функціонування національного органу (комітету тощо), який би
зосередився, можливо за допомогою міжнародних організацій, на конкретних
проектах зі спрощення процедур торгівлі та зобов’язань за умовами відповідних
міжнародних Угод й проведенні моніторингу результативності заходів України і
відповідності їх умовам, вочевидь має дуже важливе державне значення.
Постановою Верховної Ради України від 27.11.2014 №2-VIII із змінами,
внесених постановою від 28.12.2014 № 65-VIII оновлено перелік законопроектів,
які зареєстровані в Апараті Верховної Ради України станом на 11.12.2014,
враховуючи проекти, розгляд яких не було завершено Верховною Радою України
попереднього скликання, внесених до затвердженого порядку денного першої сесії
Верховної Ради України восьмого скликання на період розгляду організаційних
питань першої сесії Верховної Ради України восьмого скликання.
За сутністю процесів, пов’язаних з податковою та іншими, проголошеними до
реалізації реформами, набуттям чинності Закону України про Державний бюджет
України на 2015 рік, схвалення та імплементації відповідних Директив і
Регламентів ЕС, нормотворча робота міністерств та відомств, вимагають якісної
взаємодії між контролюючими органами, державними та приватними
організаціями, яка, поряд з іншим, передбачає законодавче вирішення питань
застосування гарантій від ризиків, забезпечення здійснення добровільного
інвестування державного та приватного співробітництва і партнерства, а також
конструктивного фахового діалогу щодо впровадження актуальних, доцільних,
корисних для держави та учасників міжнародної торгівлі і транспортного процесу,
законотворчих ініціатив.
Маючи нагоду, нагадуємо, що робочою групою у сфері транспортної
політики та інфраструктури, створеної у складі Координаційної ради
продовжується забезпечення реалізації заходів відповідно до положень статті 369
Угоди для спрощення процедур міжнародної торгівлі під час транспортних
перевезень, у тому числі запровадження на національному рівні технології «Єдине
вікно - локальне рішення» згідно п.9 Загального відомчого плану 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, затвердженого наказом Мінінфраструктури від
14.10.2014 № 512 (надалі-План заходів) на виконання Плану, встановленого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847-р.
Окремі пункти Плану діяльності Мінфнфраструктури на 2015 рік з реалізації
заходів з імплементації Угоди про асоціацію, що опрацьовується для схвалення
Урядом, відповідно до п.16 Плану заходів (розроблення та подання на розгляд
Кабінету Міністрів України законопроекту, спрямованого на адаптацію
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законодавства України щодо мультимодальних перевезень до права ЄС) та п.24
Плану заходів (розробка, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з
метою імплементації положень Директиви Ради 92/106/ЄЕС від 7 грудня 1992 р.
про встановлення спільних правил для окремих типів транспортування товарів між
державами - членами ЄС) передбачають наступні заходи.
Розробку проекту Закону України «Про мультимодальні перевезення»;
Проведення засідань Робочої групи з питань розробки проекту Закону
України
«Про
мультимодальні
перевезення»,
затвердженої
наказом
Мінінфраструктури від 20.06.2014 № 269;
Проведення засідань із залученням представників бізнесу та Громадської
Ради при Мінінфраструктури з метою врахування інтересів усіх сторін
законотворчого процесу. Зокрема, проведення круглих столів, семінарів,
конференцій.
Погодження проекту регуляторного акту із зацікавленими центральними
органами виконавчої влади, та надання його на розгляд Уряду.
По пункту 19 Плану заходів щодо спрощення процедур міжнародної торгівлі
під час транспортних перевезень, у тому числі запровадження на національному
рівні технології «Єдине вікно - локальне рішення», що опрацьовується за участю
суміжних міністерств та відомств (співвиконавців), а також допомоги
міжнародних організацій, серед іншого, передбачає:
Підготовку: проекту Національної стратегії по спрощенню процедур
міжнародної торгівлі України; змін до Закону України «Про морські порти
України».
Участь у роботі Міжвідомчої робочої групи зі спрощення процедур
міжнародної торгівлі та логістики.
Залучення: технічної допомоги ЄС у формах, які передбачають обмін
досвідом, навчання з питань спрощення процедур міжнародної торгівлі під час
транспортних перевезень; національних бізнес структур з метою врахування
інтересів усіх сторін законотворчого процесу. Залучення експертної допомоги з
боку проекту з підтримки ефективної імплементації Директиви ЄС 2010/65/ЄС та
запровадження морського єдиного вікна під назвою AnNa - (Advanced National
Networks for Administrations, www.annamsw.eu).
Необхідність внесення змін до законодавства у сфері регулювання
мультимодальних перевезень в Україні назріла давно, неодноразово піднімалась
до вирішення, проте кожного разу зупинялась, за різних причин, що стримували
розвиток змішаних перевезень, серед яких за повідомленнями із різних публічних
джерел називалися, зокрема: недосконалість нормативно-правового врегулювання
питань мультимодальних перевезень; диспропорція між рівнями потужності й
спроможності до розвитку портів по переробці вантажів, залізничної
інфраструктури; високі ризики мультимодальних операторів при організації таких
перевезень на значні відстані за участю двох і більше видів транспорту.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 №1558-р
затверджено «План дій щодо розвитку інтермодальних перевезень, формування
конкурентного середовища у сфері діяльності операторів транспортноекспедиторських послуг, здійснення комплексу заходів з підвищення якості
обслуговування пасажирів та протидії контрабанді в пасажирських поїздах», який
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містив п.4, що передбачав розробку та подання в установленому порядку
Кабінетові Міністрів України законопроекту про змішані (комбіновані)
перевезення у 2010 році (відповідальні - Мінтрансзв'язку, Держмитслужба,
Адміністрація Держприкордонслужби, Мінекономіки, Мінпромполітики) .
24.01.2011 року, за повідомленням Мінінфраструктури про проект наказу (на
той час Міністерства транспорту та зв’язку) «Про комбіновані перевезення» та
проект Закону України «Про комбіновані перевезення» й відповідний аналіз
регуляторного впливу було оприлюднено на офіційній сторінці WEB-сайту:
www.mtu.gov.ua, у розділі «Регуляторна діяльність». Оприлюднений законопроект
було розроблено відповідно до чинних на той час приписів Цивільного кодексу
України, Господарського кодексу України, Закону України «Про автомобільний
транспорт», Статуту залізниць України (затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 06.04.1998), Закону України «Про залізничний транспорт»,
Правил перевезень вантажів у прямому, змішаному, залізнично-водному
сполученні (затверджених наказом Мінтрансзв'язку від 28.05.2002 № 334.), Закону
України «Про транспорт».2 Довідково.
Однак, після врахування всіх зауважень, проект закону не досягав мети
регулювання відносин, заради якої він розроблявся, і в силу розпорядження
Кабінету Міністрів України від 29.08.2012 №613-р, цей пункт із Плану було
виключено, і роботу на державному рівні з цього питання, припинено.
Нормотворчий курс зовнішньоекономічної діяльності України наразі знову
зумовлює чисельні підстави для прийняття окремого закону, який би дозволив
отримати
конкретні
перспективні
результати
значного
потенціалу
мультимодальних перевезень й забезпечити: розвиток міжнародних перевезень
вантажів в змішаному повідомленні; використання сучасних способів
гарантування і доставки вантажів; підвищення якості обслуговування споживачів
транспортних послуг; зменшення витрат на перевезення; зниження екологічного
навантаження від діяльності автотранспорту на навколишнє середовище;
прискорення часу перетину кордонів.
Сучасні мультимодальні перевезення є складовою транспортної галузі
розвинених держав, активно розвиваються і удосконалюються на транспортних
маршрутах Європи, Азії та США і сприяють інтеграції локальних транспортних
систем в світовий ринок транспортних послуг.
У зв’язку з підписанням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, у тому
числі в частині співпраці в області «Транспорт», що обумовлює розвиток
комбінованих та мультимодальних перевезень, питання сучасного стану
нормативно-правової бази, що регулює здійснення таких перевезень та їх розвитку
на національному рівні було обговорено учасниками на засіданні круглого столу,
що відбувся в Мінінфраструктурі 08.08.2014, м Київ. 3 Довідково.
В обговоренні взяли участь представники низки профільних департаментів
Мінінфраструктури, зокрема департаментів державної політики в сфері
залізничного, автомобільного, морського та річкового транспорту, Департаменту
міжнародного
співробітництва,
Управління
стратегічного
розвитку
інфраструктури, відділу авіаційного транспорту.
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Були запрошені провідні транспортні підприємства, компанії та організації
транспортників: Асоціація транспортно-експедиторських та логістичних
організацій «Укрзовніштранс», Асоціація митних брокерів, Асоціація портів
«Укрпорт», АсМАП, АМЕУ, ДП «Адміністрація морських портів України», Союз
«УкрАвтотранслогістіка», ДП «ДержавтотрансНДІпроект», «Укрзалізниця», ДП
УДЦТС «Ліски », Громадський союз «Обєднання власників митних складів та
вантажних митних комплексів», АТ «ПЛАСКЕ», ДП« Кюне і Нагель », ПП«Фреш
Лайн».
Учасники круглого столу дійшли узгодженого рішення про необхідність
відновлення роботи з розвитку мультимодальних перевезень в Україні, яку
ініціювали громадські ради при Державній фіскальної службі України та
Міністерстві інфраструктури України.
Зосередились
на
концептуальних
напрямах
законопроекту
про
мультимодальні (комбіновані) перевезення в Україні, який повинен бути
заснований на аналізі міжнародних конвенцій і договорів, а також найкращих
міжнародних та європейських практик в цій в області. Наголосили на необхідності
державної підтримки розвитку мультимодальних перевезень в Україні, визнаючи
потребу ділової спільноти та суспільства в прийняті відповідного закону України.
Зауважили, що технології мультимодальних перевезень пов’язані з роботою
терміналів, митних постів, пунктів пропуску, тому вбачається доцільним
створення транспортно-логістичних об’єднань, забезпечення підтримкою від
держави, досягнення зменшення часу для митного оформлення шляхом
автоматизації процесів і безперервного функціонування терміналів.
За підсумками обговорень, учасники відмітили, що початок нового етапу з
серпня 2014 року в розробці проекту нового закону для законодавчого
врегулювання організації вітчизняних мультимодальних перевезень в світлі
інтеграції України в ЄС є своєчасним, що обумовлено:
а) потребами державного регулювання цієї галузі транспортної діяльності,
враховуючи інтереси держави і суспільства щодо інтеграції економіки України в
європейську, розвиток експорту транспортних (транзитних) послуг, зниження
транспортної складової в ціні продукції;
в) особливістю транспортного процесу, в якому беруть участь і самі
виробники і споживачі продукції - вантажовідправники і вантажоодержувачі;
с) значною чисельністю учасників мультимодальних перевезень різних форм
власності;
d) гармонійним поєднанням на ринку транспортних послуг усіх видів
сучасного транспорту на основі ефективного освоєння перспективних форм
організації вантажних мультимодальних перевезень, забезпеченням інформаційної
та технологічної взаємодії транспорту з митницями та іншими виробничими і
фінансовими структурами.
Експерт Асоціації «Укрзовніштранс» Терещенко С.С. акцентував увагу на
необхідність визначення в законопроекті особливостей таких понять, як
«мультимодальні
перевезення»,
«контейнерні
перевезення»,
«змішані
перевезення», «контрейлерні перевезення», а також структури та принципів
здійснення мультимодальних перевезень. Підкреслив важливість вирішення і
включення до законопроекту питань щодо введення наскрізних ставок при
перевезенні вантажів, оплати послуг логістичного центру, оплати послуг
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перевізником, визначення субординації застосування договорів і документів при
перевезеннях різними видами транспорту, внесення змін до Податкового кодексу
України в частині звітності за перевантаження і сплати податків за переміщення
вантажів.
Із урахуванням практики роботи з ІСПС, представники ДП «АМПУ»
звернули увагу присутніх на важливість визначення в законопроекті приписів
стосовно обробки вантажів (у тому числі в контейнерах) та транспортних засобів в
пунктах пропуску з використанням дієвих інструментів забезпечення відносин
учасників транспортних процесів при прямих або не прямих мультимодальних
перевезеннях, заснованих на засадах електронного інформаційного обміну і
документообігу
із
застосуванням
нових
технологій,
інформаційнотелекомунікаційних систем, спроможність перспективного розвитку яких
підтверджено на прикладі ІСПС, яка застосовується в портах Одеського регіону.
Загалом, за визначенням фахівців, основними переваги мультимодальних
перевезень було названо: конкурентоспроможна порівняно з альтернативними
видами транспорту вартість перевезення, прискорена доставка, схоронність
перевезених вантажів, скорочення часу доставки вантажів одержувачам за
принципом «від дверей до дверей». 3 Довідково.
При опрацюванні законопроекту «Про мультимодальні перевезення в
Україні» в рамках національного законодавства, поряд із міжнародними
приписами, а також термінами і поняттями, викладених в Глосаріях по статистиці
транспорту ЄЕК ООН, вбачається потрібним врахувати, зокрема:
- Положення: Угоди між Міністерством інфраструктури України та
Федеральним міністерством транспорту, інновацій та технологій Республіки
Австрія про міжнародні комбіновані перевезення, вчиненої 21.11.2013, м. Відень;
Угоди між урядами держав - членів Організації за демократію та економічний
розвиток - ГУАМ про міжнародні мультимодальні перевезення вантажів
(19.06.2007, м. Баку), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
23.04.2008 №396; Закону України від 17.12.2008 №685-VI «Про приєднання
України до Конвенції про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних
перевезень», інших міжнародних Угод та Конвенцій.
- Законодавчі зміни в загальних та спеціальних правових актах, що відбулись
в регулюванні податкових питань, державної митної справи, електронного обміну
інформацією і документів, застосуванні електронного цифрового підпису,
діяльності морських портів (2011-2014 рр.).
- Досвід опрацювання, експлуатації та потенціал подальшого застосування
ІСПС в морських портах(2012-2014 рр.).
- Заходи щодо впровадження технології ІАТА e-freight на авіаційному
транспорті (2012 - 2014рр.).
- Практику застосування та потребу в актуалізації регулятивних актів,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 №451 й актів
виданих в їх розвиток щодо перевезень різними видами транспорту (повітряними
суднами, суднами закордонного плавання, наземним транспортом - залізничним,
автомобільним).
- Необхідність приведення у відповідність до сучасного діючого
законодавства: Інструкції, затвердженої наказом Держмитслужби від 17.09.2004
№678; Порядку переміщення товарів у пунктах пропуску через державний кордон,
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що розташовані на території морських портів України, під час контейнерних
перевезень у прямому змішаному сполученні, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 02.04.2009 № 320; Правил перевезення вантажів у прямому
змішаному
залізнично-водному
сполученні,
затверджених
наказом
Мінінфраструктури від 28.05.2002 №334, тощо.
- Потребу видання інших регулятивних актів щодо регулювання в
транспортній галузі взаємопов’язаних транспортних процесів різних видів
транспорту при прямих (за єдиним товаротранспортним документом) та не прямих
(застосування кількох і більше товаротранспортних документів) міжнародних
перевезеннях.
Слід зауважити, що ініціативи, пов’язані з розробкою та прийняттям такого
закону, відповідає прагненням ЄС. В 2013 році країни співдружності затвердили
Стратегію розвитку транспортної інфраструктури Євросоюзу на 2014-2020 рр.,
спрямовану на створення Транс-європейської транспортної мережі (TEN-T). Мета
проекту - з’єднати нових із попередніми членами ЄС надійними і сучасними
шляхами сполучення, так як кількість членів ЄС збільшилася з 12 до 28 країн.
При належному, фаховому підготуванні приписів законопроекту,
конструктивній взаємодії компетентних міністерств і відомств, державних та не
державних транспортних підприємств, урахування рекомендацій міжнародних
інститутів, які мають досвід у потрібних заходах в цій сфері діяльності,
транспортники мають всі підстави отримати законодавчий акт, що урегулює та
вирішить чисельні складні питання, забезпечить можливість використання переваг
і потенціалу мультимодальних перевезень, із зиском для держави та кожного
працюючого, який бере участь в організаційних, інвестиційних, транспортних,
технічних, економічних, технологічних та інших процесах їх здійснення.
Шановні Користувачі та панове, пропонуємо долучитись до аналітичної й
нормотворчої роботи, підготування й обговорення законопроекту «Про
мультимодальні перевезення в Україні», надання посильної фахової допомоги
причетним до опрацювання міністерствам та відомствам з метою отримання
бажаних, максимально швидких, позитивних результатів, сприятливих для
розвитку транспортної логістики й міжнародної торгівлі.
_______________________________________________________________________
1

Витяг з Плану, затвердженого наказом Мінфіну від 15.12.2014 №1204 у Додатку №1.

2

Довідково. Розробник проекту регулятивного акту – Мінінфраструктури, матеріалам повідомлення на
сайті http://www.mtu.gov.ua/uk/alias_48/20437.html.
3

Довідково. Більш детально з матеріалами засідання круглого столу від 08.08.2014, м.Київ, бажаючі
мають можливість ознайомитись за повідомленням на сайті http://cargo-ua.com/news-archive/2647neobkhidnist-vregulyuvannya-multimodalnikh-perevezen-v-ukrajini-na-zakonodavchomu-rivni.

IV.
Аналіз останніх публікацій 2014 року з питань сучасного стану державного
регулювання і контролю ведення зовнішньої торгівлі в Україні, ефективності
заходів щодо спрощення процедур та прискорення пропуску вантажів і
транспортних засобів в міжнародних пунктах пропуску, показав, що серед інших
інструментів, які застосовуються державою для зміцнення внутрішньої та
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зовнішньої податкової й митної політики, впровадження технологій з
використанням принципів «єдиного вікна» є потенційно перспективним напрямом
в різних галузях та видах діяльності державних органів, в спрощенні механізмів
виконання різноманітних формальностей і забезпеченні розвитку логістичних
процесів.
Досвід промислового функціонування ІСПС в морських портах України,
заснованої на загальних принципах технології «єдиного вікна» обумовив їх
висвітлення в електронних та друкованих ЗМІ, на засіданнях тематичних круглих
столів, конференціях, нарадах, тощо, що привертає увагу компетентних фахівців,
учасників бізнес-процесів, журналістів, а також суб’єктів підприємницької
діяльності, бажаючих ефективно працювати в сфері міжнародної торгівлі та
транспортної логістики.
Оскільки позитивні результати впровадження ІСПС є прийнятними для
задоволення потреб Користувачів, але не подобаються окремим особам, які охоче
заявляють про себе поряд із учасниками транспортних перевезень, маючи нагоду,
інформуємо про публікацію статті «Правдолюбці чи борці проти нового», видання
«Аргументи та факти», 16.12.2014, розміщеної на сайті http://uspa.gov.ua/ua/prestsentr/analitika/analitika-2014/2799-pravdolyubtsy-ili-bortsy-protiv-novogo, що містить
незалежні висновки щодо реалій впровадження ІСПС, яка: шляхом виключення
контактів з чиновниками, відповідно усовує корупційні прояви; в перспективі,
наближає Україну до стандартів ведення торгівлі в Євросоюзі; оптимізує
транспортні процеси, підвищує конкурентоспроможність вітчизняних гаваней;
сприяє зростанню обсягів зовнішньоекономічної торгівлі і транзиту, скорочує час
і витрати на транспортування товарів через кордон.
В рамках інформаційного обміну з Користувачами ІСПС, повідомляємо, що
узагальнений попередній 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:
Іллічівський
морський порт,
2014 рік
грудень
листопад
жовтень
вересень
серпень
Одеський
морський порт,
2014 рік
грудень
листопад
жовтень
вересень
серпень

оброблено даних
(контейнерів)

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

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

10560
9649
10348
10351
9719

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

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

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

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

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

За цими даними е-спостереження, впродовж п’яти місяців (грудень, листопад,
жовтень, вересень серпень 2014 року) в Одеському та Іллічівському морських
портах при оформлені товарів ввезених в контейнерах в переважній більшості
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(понад 60%) відсутні призначення на технічні засоби контролю (сканування,
зважування) та огляд. Щомісячна динаміка переважної кількості прийняття таких
рішень - зберігається.
Обсяги вагового контролю (зважування) є значними. Застосування
контрольних процедур у формі сканування мінімальні.
У грудні спостерігається загальне позитивне зменшення показників щодо
обсягу контрольних процедур в Одеському морському порту, в Іллічівському
морському порту прийняття рішень щодо проведення митних оглядів збільшилось.
Значні коливання в показниках є підґрунтям для проведення об’єктивного аналізу
причин їх виникнення, як з боку митного органу, так і суб’єктами
господарювання.
Звертаємо увагу, що відкритий діалог представників державних структур і
ділової спільноти при проведенні нарад, засідань, семінарів на засадах за
принципом зворотного зв’язку, взаємодія для встановлення чинників, що
впливають на обсяги контрольних процедур, в цілому забезпечує прозорість їх
здійснення, водночас позитивно впливаючи на можливість визначення
контрольних критеріїв управління й інструментів для заходів, спрямованих на
зростання ефективності організації підприємницької діяльності.
Шановні панове, партнери, друзі, колеги! На завершення нашого
щомісячного інформаційного спілкування, колектив ТОВ «ППЛ 33-35» щиро вітає
з Новим 2015 роком, Різдвом Христовим, січневими святами, які зміцнюють
духовність, поповнюють життєві сили та наснагу! Нехай нинішній 2015 рік
виправдає найсміливіші надії, принесе мир, взаєморозуміння, благополуччя і
щастя в родини, захистить від лиха, збереже здоров’я, рідних та близьких.
Додаток: витяг з Плану, затвердженого наказом Мінфіну від 15.12.2014 № 1204.

З побажаннями щастя і процвітання,
заступник генерального директора ТОВ «ППЛ 33-35»
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О.В.Орлов

Додаток 1: витяг з Плану, затвердженого наказом Мінфін2 від 15.12.2014 № 1204

N
пор
Мета прийняття
регуляторного акта

Вид і назва проекту нормативноправового акта (закону України, акта
Президента України, акта Кабінету
Міністрів України, наказу
Міністерства та ін.)

Термін
виконання

1

2

3

1

Відповідаль
ні за
розробку
нормативноправового
акта
(*; **)

Очікуваний результат

4

5

1.

Виконання вимог пункту 4 розділу
XIX Податкового кодексу України
щодо щорічного перегляду ставок
деяких податків і зборів,
визначених в абсолютних
значеннях

Проект Закону України "Про
внесення змін до Податкового
кодексу України щодо перегляду
ставок деяких податків і зборів"

II
квар
тал

Департаме
нт ПМП та
МБО

2.

Удосконалення існуючої системи
державного регулювання
трансфертного ціноутворення,
усунення суперечностей та норм,
які негативно впливають на
забезпечення реалізації податкової
політики з урахуванням
міжнародного досвіду та
оптимального поєднання
фіскальної та регулюючої функцій
оподаткування

Проект Закону України "Про
внесення змін до Податкового
кодексу України (щодо
удосконалення податкового
контролю за трансфертним
ціноутворенням)"

II
квар
тал

Департаме
нт ПМП та
МБО

3.

Приведення відомчих актів у
відповідність із актами вищої
юридичної сили

Проект наказу Міністерства
фінансів України "Про
затвердження Порядку
зарахування у рахунок майбутніх
платежів єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне
соціальне страхування або
повернення надміру та/або
помилково сплачених коштів"

I
квар
тал

Департаме
нт ПМП та
МБО

4.

Приведення положень Порядку
повернення коштів, помилково або
надміру зарахованих до
державного та місцевих бюджетів,
затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 03
вересня 2013 року N 787, у
відповідність із вимогами чинного
законодавства
Приведення нормативно-правових
актів Міністерства фінансів України
у відповідність із законодавством

Проект наказу Міністерства
фінансів України "Про внесення
змін до Порядку повернення
коштів, помилково або надміру
зарахованих до державного та
місцевих бюджетів"

I
квар
тал

Департаме
нт ПМП та
МБО

Проект наказу Міністерства
фінансів України "Про визнання
таким, що втратив чинність,
наказу Міністерства фінансів
України від 28 грудня 2011 року N
1762"
Проект постанови Кабінету
Міністрів України "Про визнання
такими, що втратили чинність,
деяких актів Кабінету Міністрів
України"

I
квар
тал

Департаме
нт ПМП та
МБО

Приведення нормативноправового акта у відповідність
із Митним кодексом України та
усунення колізії в законодавстві

I
квар
тал

Департаме
нт ПМП та
МБО

Гармонізація митного
законодавства з питань
переробки товарів на митній
території України та за її
межами

I
квар
тал

Державна
служба
фінансовог
о
моніторинг
у,
Департаме
нт ПМП та
МБО

Забезпечення реалізації Закону
України "Про запобігання та
протидію легалізації
(відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення"

IV

ДФС,

Спрощення

5.

6.

Приведення нормативно-правових
актів Кабінету Міністрів України, що
регулюють питання переробки
товарів на митній території України
та за її межами, у відповідність із
Митним кодексом України

7.

Забезпечення реалізації Закону
України "Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення"

Проект постанови Кабінету
Міністрів України "Про
організацію фінансового
моніторингу"

Імплементація Митного кодексу до

Проект

26.

Закону

України

17

"Про

Забезпечення відповідності
розмірів ставок податків і
зборів інфляційним процесам в
економіці та надання
можливості отримання
додаткових надходжень до
Зведеного бюджету України
Приведення положень
Податкового кодексу України
щодо податкового контролю за
трансфертним ціноутворенням
у відповідність із вимогами
Настанов ОЕСР щодо
трансфертного ціноутворення
для транснаціональних
компаній та податкових служб

Забезпечення реалізації
законних прав платників
єдиного внеску, створення
дієвого механізму зарахування
у рахунок майбутніх платежів
єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне
соціальне страхування або
повернення надміру та/або
помилково сплачених коштів
Удосконалення процедури
повернення коштів, помилково
або надміру зарахованих до
державного та місцевих
бюджетів

митних

норм регламентів ЄС

внесення змін
кодексу України"

Митного

квар
тал

27.

Приведення положень постанови
Кабінету Міністрів України від 21
травня 2012 року N 436 у
відповідність із законодавством
України з питання встановлення
обмежень щодо
переміщення
через митний кордон України
товарів

Проект
постанови
Кабінету
Міністрів України "Про внесення
змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 21 травня
2012 року N 436"

IV
квар
тал

28.

Приведення положень постанови
Кабінету Міністрів України від 5
жовтня 2011 року N 1030 у
відповідність із законодавством
України з питань здійснення
державних видів контролю
Удосконалення
практичного
механізму проведення митного
огляду
(переогляду)
товарів,
транспортних засобів комерційного
призначення митними органами
України
за
поданням
правоохоронних органів України

Проект
постанови
Кабінету
Міністрів України "Про внесення
змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 5 жовтня
2011 р. N 1030"

IV
квар
тал

ДФС,
Департаме
нт ПМП та
МБО

Проект
постанови
Кабінету
Міністрів України "Про внесення
змін до Вичерпного переліку
підстав, за наявності яких може
проводитись огляд (переогляд)
товарів, транспортних засобів
комерційного
призначення
митними органами України"
Проект
постанови
Кабінету
Міністрів України "Про внесення
змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 21 травня
2012 року N 450"

I
піврі
ччя

ДФС,
Департаме
нт ПМП та
МБО

Встановлення єдиної форми
доручення на
проведення
огляду (переогляду) товарів,
транспортних
засобів
комерційного призначення за
поданням
правоохоронних
органів України

I
піврі
ччя

ДФС,
Департаме
нт ПМП та
МБО

Врегулювання окремих питань
використання
митних
декларацій

Проект
спільного
наказу
Міністерства фінансів України і
Міністерства
інфраструктури
України
"Про
затвердження
порядків взаємодії посадових
осіб митниць, які здійснюють
митні
формальності
в
міжнародному
залізничному
сполученні,
і
працівників
залізниць України"
Проект
наказу
Міністерства
фінансів
України
"Про
затвердження
Порядку
виконання
митних
формальностей у зв'язку з
переміщенням
водних
транспортних
засобів
перевізників і товарів, що
перевозяться ними"

II
піврі
ччя

ДФС,
Департаме
нт ПМП та
МБО

II
піврі
ччя

ДФС,
Департаме
нт ПМП та
МБО

Проект
наказу
Міністерства
фінансів України "Про визнання
такими, що втратили чинність,
наказів Державної митної служби
України"
Проект
спільного
наказу
Міністерства фінансів України і
Міністерства
економічного
розвитку і торгівлі України "Про
визнання таким, що втратив
чинність,
наказу
Державної
митної
служби
України,
Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції
України, Державної податкової
адміністрації України від 11
серпня 2004 року N 590/296/468"
Проект
спільного
наказу
Міністерства фінансів України,

II
піврі
ччя

ДФС,
Департаме
нт ПМП та
МБО

Удосконалення порядку і умов
переміщення через митний
кордон
України
товарів
(вантажів)
залізничними
вантажними поїздами, багажу
та вантажобагажу в багажних
вагонах пасажирських поїздів,
порожніх вантажних вагонів, а
також регламентації взаємодії
митниць і залізниць України
Удосконалення дій посадових
осіб
митниць
під
час
здійснення
митних
формальностей у зв'язку з
переміщенням
водних
транспортних
засобів
перевізників і товарів, що ними
перевозяться, через митний
кордон України, а також
можливості
використання
Інформаційної
системи
портового співтовариства при
проведенні цих формальностей
Приведення
нормативноправових актів у відповідність із
положеннями
чинного
законодавства

II
піврі
ччя

ДФС,
Департаме
нт ПМП та
МБО

Приведення
нормативноправових актів у відповідність із
положеннями
чинного
законодавства

II
піврі

ДФС,
Департаме

Приведення
нормативноправових актів у відповідність із

29.

30.

Удосконалення положень щодо
оформлення і використання митних
декларацій, на підставі яких
декларуються
товари,
що
переміщуються
(пересилаються)
через митний кордон України

31.

Приведення власних нормативноправових актів у відповідність із
законодавством
у
зв'язку
з
проведенням
адміністративної
реформи

32.

Приведення власних нормативноправових актів у відповідність із
законодавством
у
зв'язку
з
проведенням
адміністративної
реформи

33.

Приведення власних нормативноправових актів у відповідність із
законодавством
у
зв'язку
з
проведенням
адміністративної
реформи
Приведення власних нормативноправових актів у відповідність із
законодавством
у
зв'язку
з
проведенням
адміністративної
реформи

34.

35.

Приведення власних нормативноправових актів у відповідність із

до
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Департаме
нт ПМП та
МБО
ДФС,
Департаме
нт ПМП та
МБО

формальностей

Спрощення
митного
оформлення
товарів,
які
ввозяться на митну територію
України,
шляхом
чіткого
визначення товарів та кодів
згідно з УКТ ЗЕД, на які
встановлено обмеження щодо
переміщення через митний
кордон України
Удосконалення
процедури
попереднього
документального контролю в
пунктах
пропуску
через
державний кордон України

законодавством
проведенням
реформи

у
зв'язку
з
адміністративної

36.

Приведення власних нормативноправових актів у відповідність із
законодавством
у
зв'язку
з
проведенням
адміністративної
реформи

37.

Вдосконалення
законодавства
України в галузі державної митної
справи з питань функціонування
місць доставки

38.

Практична реалізація положень
Митної конвенції про міжнародне
перевезення
вантажів
із
застосуванням
книжки
МДП
(Конвенції МДП) 1975 року

39.

Удосконалення
практичного
механізму
виконання
митних
формальностей при здійсненні
транзитних переміщень

40.

Виконання положень частин третьої
та четвертої статті 311 Митного
кодексу України

41.

Приведення нормативно-правових
актів у відповідність із вимогами
Митного кодексу України

42.

Визначення порядку та умов
здійснення митного контролю та
митного оформлення товарів, що
переміщуються
(пересилаються)
через митний кордон України в
міжнародних
експресвідправленнях

43.

Визначення порядку та умов
здійснення митного контролю та

Міністерства внутрішніх справ
України,
Міністерства
інфраструктури
України,
Міністерства охорони здоров'я
України, Міністерства аграрної
політики
та
продовольства
України, Міністерства екології та
природних ресурсів України,
Міністерства культури України
"Про визнання таким, що втратив
чинність, спільного наказу від 28
листопада
2005
року
N
1167/886/824/643/655/424/858/9
00"
Проект
наказу
Міністерства
фінансів
України
"Про
затвердження
Інструкції
зі
здійснення митного контролю та
митного оформлення у пунктах
пропуску
через
державний
кордон
для
автомобільного
сполучення"

ччя

нт ПМП та
МБО

положеннями
законодавства

II
піврі
ччя

ДФС,
Департаме
нт ПМП та
МБО

Проект
наказу
Міністерства
фінансів
України
"Про
затвердження
Порядку
визначення
місць
доставки
товарів
транспортними
засобами"
Проект
наказу
Міністерства
фінансів України "Про внесення
змін до Порядку видачі свідоцтва
про
допущення дорожнього
транспортного
засобу
до
перевезення товарів під митними
печатками
та
пломбами,
затвердженого
наказом
Міністерства фінансів України від
09 жовтня 2012 року N 1064"
Проект
наказу
Міністерства
фінансів України "Про внесення
змін до Порядку виконання
митних
формальностей
при
здійсненні
транзитних
переміщень,
затвердженого
наказом Міністерства фінансів
України від 09 жовтня 2012 року
N 1066"
Проект
наказу
Міністерства
фінансів
України
"Про
затвердження форми бланка
фінансової гарантії"
Проект
спільного
наказу
Міністерства фінансів України та
Міністерства
інфраструктури
України "Про визнання такими,
що втратили чинність, деяких
наказів Державної митної служби
України,
Державної
служби
України
з
нагляду
за
забезпеченням безпеки авіації"
Проект
наказу
Міністерства
фінансів
України
"Про
затвердження Порядку та умов
здійснення митного контролю та
митного оформлення товарів, що
переміщуються (пересилаються)
через митний кордон України в
міжнародних
експресвідправленнях"
Проект
наказу
Міністерства
фінансів
України
"Про

II
піврі
ччя

ДФС,
Департаме
нт ПМП та
МБО

Встановлення єдиного підходу
до
проведення
митного
контролю
та
митного
оформлення особистих речей,
товарів і транспортних засобів,
що переміщуються в пунктах
пропуску через державний
кордон, для автомобільного
сполучення, а також єдиного
порядку дій посадових осіб
органів доходів і зборів при їх
проведенні
Забезпечення єдиного підходу
щодо
визначення
місць
доставки
товарів
транспортними засобами

II
піврі
ччя

ДФС,
Департаме
нт ПМП та
МБО

Можливість видачі свідоцтва
про допущення дорожнього
транспортного
засобу
до
перевезення
товарів
під
митними
печатками
та
пломбами
у
будь-якому
митному органі України

II
піврі
ччя

ДФС,
Департаме
нт ПМП та
МБО

Удосконалення
системи
контролю за переміщенням
товарів та уникнення випадків
недоставки
товарів,
що
перебувають
під
митним
контролем,
до
митниць
призначення

III
квар
тал

ДФС,
Департаме
нт ПМП та
МБО
ДФС,
Департаме
нт ПМП та
МБО

Встановлення форми бланка
фінансового документа

III
квар
тал

ДФС,
Департаме
нт ПМП та
МБО

Впровадження єдиного підходу
при
здійсненні
митних
процедур відносно товарів у
міжнародних
експресвідправленнях

IV
квар

ДФС,
Департаме

Впровадження єдиного підходу
при
здійсненні
митних
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II
піврі
ччя

чинного

Приведення
нормативноправових актів у відповідність із
положеннями
чинного
законодавства України

митного оформлення товарів, що
переміщуються
(пересилаються)
через митний кордон України в
міжнародних
поштових
відправленнях

затвердження Порядку та умов
здійснення митного контролю та
митного оформлення товарів, що
переміщуються (пересилаються)
через митний кордон України в
міжнародних
поштових
відправленнях"

тал

нт ПМП та
МБО

процедур відносно товарів у
міжнародних
поштових
відправленнях

50.

Забезпечення реалізації Закону
України "Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення"

Проект наказу Міністерства
фінансів України "Про
затвердження Інструкції з
оформлення матеріалів про
адміністративні правопорушення
Державною службою
фінансового моніторингу
України"

II
квар
тал

Держфінм
оніторинг,
Департаме
нт ПМП та
МБО

Приведення у відповідність до
діючого законодавства України
у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї
масового знищення

62.

Приведення нормативно-правових
актів Уряду у відповідність із
постановою Кабінету Міністрів
України від 10 вересня 2014 року N
442 "Про оптимізацію системи
центральних органів виконавчої
влади"

Проект постанови Кабінету
Міністрів України "Про внесення
змін до деяких постанов Кабінету
Міністрів України"

Управління
державної
політики у
сфері
пробірного
нагляду та
документів
суворої
звітності

Скорочення адміністративного
втручання органів державного
(нагляду) контролю у діяльність
суб'єктів господарювання
приватного сектору економіки
та покращання умов ведення
бізнесу

II
квар
тал

Примітка:
*Департамент ПМП та МБО – департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку
** ДФС - Державна фіскальна служби України.
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