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Шановні панове!
І.
Досвід промислової експлуатації інформаційної системи портового
співтовариства (ІСПС) в морських портах України (2014-2015 роки), практичні
кроки й спільні зусилля державних інституційних структур та ділової спільноти
щодо забезпечення подальшого її розвитку, поступово окреслюють основні базові
вектори подальшого успішного удосконалення технологічних процедур і
впровадження спрощень, що мають застосовуватись в окремих секторах
транспортних процесів й міжнародної торгівлі.
Завдяки співробітництву ділових кіл портової спільноти, підтримки Уряду
України, міжнародних організацій, спільні зусилля державних органів та суб’єктів
господарювання різних форм власності нарешті отримали в постійне користування
ІСПС - надійний інструмент для опрацювання бажаних перспектив при
проходженні контрольних процедур в міжнародних пунктах пропуску морського
та паромного сполучення.
За зростаючою динамікою (січень 2014 р. - лютий 2015 р.) до публічної Угоди
про інформаційне співробітництво з ДП «АМПУ» приєдналось понад 550
суб’єктів правових відносин, із них 523 експедитори. Окремі (двосторонні) Угоди
про інформаційне співробітництво ДП «АМПУ» укладено з 20 підписантами, з
яких 17 - морські агенти, 3 - 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 мають доступ 522
Користувачів, із яких 495 - експедитори.
Шановні Користувачі, дякуємо за ініціативність при опрацюванні
перспективних шляхів ефективного використання в роботі можливостей ІСПС. В
умовах системного відкритого обговорення на засадах зворотного зв’язку за
участю представників портової спільноти, Адміністрацією морських портів було
підтримано пропозицію, щоб в ІСПС в режимі реального часу відображався стан
електронної черги.
Із урахуванням попиту учасників транспортно-експедиторської діяльності,
спільного опрацювання питань, що стосуються удосконалення технологічних
процедур, пов’язаних з організацією надання послуг в морських портах,
починаючи з 04.02.2015, за відповідним модулем ІСПС розпочато виробничу
експлуатацію змін, введених в порядок формування електронної черги обробки езаявок (е-нарядів), що відображались для спостереження Користувачами для
вивчення їх доцільності.
Зміни стосуються автоматичного визначення послідовності постановки в
чергу нарядів, поданих до надання морським агентом необхідної інформації щодо
прибуття судна та вантажу в порт, в результаті яких позиція в черзі серед інших енарядів - залишається незмінною.
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(Більш детально - в повідомленні прес-служби ДП «АМПУ», 05.02.2015,
http://uspa.gov.ua/ua/pres-tsentr/novini/novini-ampu/3012-izmenjon-poryadok-formirov
aniya-elektronnoj-ocheredi-v-isps).
На разі повідомляємо, що процес удосконалення портовими операторами за
допомогою ІСПС технологічного обслуговування вантажів в морських портах
також успішно триває.
Відповідний модуль ІСПС розроблений фахівцями Центру обробки даних при
підтримці ІТ підрозділу ТОВ «Бруклін-Київ-Порт» проходить перший етап
тестування.
З 06.02.2015, інформація про результати зважування вантажу в контейнерах
портовим оператором ТОВ «Бруклін-Київ-Порт» в режимі реального часу
надходить до ІСПС в електронній формі (з 20.01.2015 - такі дані надаються до
ІСПС оператором ДП «ГПК Україна»). На етапі тестового дослідження паперова
та електронна форми документу використовуються паралельно.
Інформація про результати зважування в електронному вигляді 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 вказаних в коносаменті, аркуші
пакування, наявних в ІСПС, без застосування при цьому паперових примірників
актів зважування.
Реалізація та розвиток такого модулю ІСПС, серед іншого усуває можливість
підробки паперового примірника документу, який містить дані та свідчить про
фактичну загальну вагу (брутто) контейнера з товарами.
ІІ
Наказом ДФС України від 27.01.2015 № 34, з метою реалізації Рамкових
стандартів безпеки й полегшення світової торгівлі, ухвалених Всесвітньою
митною організацією у червні 2005 року, забезпечення прискорення митного
оформлення товарів, затверджено «Методичні рекомендації щодо здійснення
митних процедур в міжнародних пунктах пропуску через державний кордон
України для морського і поромного сполучення при переміщенні товарів у
контейнерах.».
Методичні рекомендації містять: перелік нормативно-правових актів з питань
державної митної справи; підходи до визначення форми та обсягів митного
контролю; організаційні засади здійснення аналізу інформації про переміщувані
товари й використання його результатів.
Зокрема митницям рекомендовано:
- створити групу аналізу інформації; форми та обсяги митного контролю, що
застосовуватимуться в пунктах пропуску для морського (річкового) і поромного
сполучення
до товарів, які переміщуються в контейнерах, визначати за
результатами системи управління ризиками;
- митні процедури щодо товарів, які переміщуються в контейнерах і
направляються в митницю призначення для завершення переміщення прохідним
або внутрішнім транзитом територією України здійснювати, як правило, без
проведення митного огляду в пункті пропуску;
2

- митний огляд проводити за висновками групи аналізу інформації або у разі
виявлення посадовою особою, яка здійснює митний контроль, нормативно
визначених підстав за результатами вивчення документів, що не аналізувались
групою аналізу інформації;
- при прийняті рішення про необхідність проведення митного огляду щодо
товарів, митне оформлення яких здійснюється в зоні діяльності підрозділів ДФС
не в пунктах пропуску, митний огляд здійснювати по місцю розташування таких
підрозділів.
За довідкою прес-служби ДП «АМПУ», у березні 2014 року на засіданні
Комітету з питань митної справи Громадської ради при Головному управлінні
Міндоходів в Одеській області співробітниками ДП «Адміністрація морських
портів України» було ініційовано розгляд питання щодо відновлення дії заходів,
передбачених наказом Держмитслужби від 01.10.2010 № 1127 «Про прискорення
митних процедур в міжнародних пунктах пропуску через державний кордон
України для морського (річкового) і поромного сполучення, які розташовані в зоні
діяльності Південної митниці». Ця пропозиція була підтримана Комітетом та
надана робочій групі Департаменту митної справи Міндоходів, яка перебувала у
відрядженні в Південній митниці з метою виявлення проблемних питань,
пов’язаних із переміщенням товарів і транспортних засобів через морські порти
Одеського регіону, визначення шляхів удосконалення виконання митних
формальностей
та
створення
комфортних
умов
для
здійснення
зовнішньоекономічної діяльності суб’єктами господарювання. (Повідомлення
прес-служби
ДП
«АМПУ»,
29.01.2015,
http://uspa.gov.ua/ua/prestsentr/novini/novini-ampu/2970-gosudarstvennoj-fiskalnoj-sluzhboj-ukrainy-izdanymetodicheskie-rekomendatsii-po-osushchestvleniyu-tamozhennykh-protsedur-dlyatovarov-v-kontejnerakh).
Державні органи, експедитори, перевізники, морські агенти, портові
оператори, дотичні в своїй діяльності до контрольних процедур та обслуговування
транспортних засобів і вантажів в Одеському, Іллічівському морських портах,
морському порту «Южний» отримали загальну для всіх, практичну можливість
застосовувати функціонуючі алгоритми модулів ІСПС з використанням в єдиному
правовому полі та інформаційному просторі переваг ЕЦП (електронного
цифрового підпису), електронного обміну даними, інших, суттєвих для правових
відносин та уніфікації процедур правових приписів електронного документообігу.
Слід зазначити, що в умовах динаміки широкого спектру взаємопов’язаних
політичних, економічних, соціальних та інших важливих подій в державі, що
впливають на інтенсивність розвитку транспортної логістики, потреба у вирішенні
питань ресурсного забезпечення й ефективного впровадження складових
електронного інформаційного обміну та документообігу - одного з компонентів
міжнародної торгівлі, набуває пріоритетного значення, що особливо відчутно в
умовах виконання графіку наближення митного національного законодавства до
законодавства ЄС на умовах Угоди України з ЄС. Довідково 1
У Державній фіскальній службі України почав роботу довгостроковий радник
ЄС. 28.01.2015, заступник Голови ДФС України А.Макаренко і директор
Департаменту міжнародних зв’язків О.Овчінніков зустрілися з представником
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Генерального директорату Європейської Комісії з оподаткування та митного
союзу Даріушем Венцелем та представником Литовської Республіки Вітенісом
Алісаускасом, який на довгостроковій основі надаватиме Державній фіскальній
службі сприяння у реалізації заходів, передбачених Угодою про асоціацію між
Україною та ЄС.
Зустріч відбулася у зв’язку із початком роботи литовського експерта в ДФС,
яка, зокрема, передбачатиме допомогу у приєднанні України до Нової єдиної
європейської системи транзиту.
Європейська
нова
комп’ютеризована
транзитна
система
(New Computerised Transit System - NCTS) - забезпечує послідовність обміну
електронними даними про товари, що переміщуються транзитом, між усіма
митними органами-учасниками транзиту, а також митними органами та
суб’єктами ЗЕД.
Експерт ЄС був також представлений керівництву та співробітникам окремих
структурних підрозділів ДФС.
(По інформації прес-служби ДФС України, 29.01.2015, http://sfs.gov.ua/mediatsentr/novini/181311.html).
В попередніх випусках Інформаційних бюлетенів

Довідково 2

ми звертали увагу

на:
орієнтири запроваджених в державі програм щодо реалізації пріоритетних
напрямів провадження реформ в Україні в сфері транспорту, в розвитку
національних, галузевих, регіональних, міжрегіональних, локальних проектів,
заснованих на принципах «єдиного вікна», міжнародних рекомендаціях (№12);
законодавстві про електронний документообіг та захист інформації й
реагування міжнародної спільноти на заснування ІСПС в Україні (№11);
державному регулюванні в питаннях організації роботи з електронними
документами у діловодстві в органах державної влади та органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від
форми власності (№13).
Маючи нагоду, інформуємо, що Стратегію сталого розвитку «Україна-2020»
на період до 2020 року, затверджено Указом Президента від 12.01.2015 № 5/2015.
Стратегія визначає мету, вектори руху, дорожню карту, першочергові пріоритети
та індикатори належних оборонних, соціально-економічних, організаційних,
політико-правових умов становлення та розвитку України, а також показники
досягнення цих цілей. За чотирма векторами руху реалізації Стратегія включає 62
реформи та програми. Згідно підпункту 1 п.3 Дорожньої карти та першочергових
пріоритетів реалізації Стратегії, до пріоритетних за вектором розвитку, серед
інших, віднесені:
- дерегуляція та розвиток підприємництва; реформа державної митної справи
та інтеграція в митну спільноту Європейського Союзу; реформа транспортної
інфраструктури; податкова реформа; реформа телекомунікаційної інфраструктури;
- програма участі в транс'європейських мережах; програма розвитку малого та
середнього бізнесу; програма залучення інвестицій; програма розвитку
українського експорту.
Відповідно до п.5 Стратегії «Засоби реалізації Стратегії (суспільний договір)»,
визначено, що: «Головною передумовою реалізації Стратегії є суспільний договір
4

між владою, бізнесом та громадянським суспільством, де кожна сторона має свою
зону відповідальності.
Відповідальність влади - провести реформи, забезпечити баланс інтересів між
громадянським суспільством, державою і бізнесом, просто прозоро та якісно
працювати за новими підходами, гарантувати дотриманню прав людини.
Відповідальність бізнесу - підтримувати та розвивати державу, бізнессередовище та громадянське суспільство, сумлінно сплачувати податки,
здійснювати ефективні інвестування в економіку держави, дотримуватися
принципів чесної праці та конкуренції.
Відповідальність громадянського суспільства - контролювати владу, жити
відповідно до принципів гідності та неухильно додержуватися Конституції
України та законів України.»
Стратегічні індикатори реалізації Стратегії передбачають досягнення 25
ключових показників, що оцінюють хід виконання реформ та програм. Згідно п.6
Стратегії: «нормативно-правове, організаційне забезпечення реалізації Стратегії
має здійснюватися шляхом розроблення та прийняття в установленому порядку
відповідних нормативно-правових актів, щорічних планів дій реалізації цієї
Стратегії, моніторингу стану їх виконання.».
Таким чином, постійний моніторинг стану нормативно-правового
регулювання, практичної ефективності й прийнятності чинних юридичних
приписів, своєчасна їх актуалізація є одним із чисельних інструментів: контролю
влади, створення передумов для гарантування безпеки господарської діяльності,
виконання обов’язків та повноважень, оголошених Стратегією за сферою
відповідальності влади, бізнесу, громадянського суспільства.
План дій для реалізації положень Стратегії сталого розвитку «Україна-2020»
щорічно, до 15 лютого, зобов’язаний затверджувати Кабінет міністрів України.
Зазначимо, що проектом «Плану відновлення України на 2015-2017 роки»,
який за повідомленням веб-сайту є у розпорядженні РБК-Україна, в рамках
реформування митниці планується впровадити концепцію «Єдиного вікна» та
автоматизувати митне оформлення.
Згідно з документом передбачено визначити процедуру взаємодії різних
контролюючих органів з митними органами під час пропуску та митного
оформлення вантажів, виключити дублюючі функції та скасувати вимоги щодо
використання паперових документів для цілей перетину кордону України й
проходження митного та супутніх контролів.
Також пропонується вдосконалити систему «Електронного декларування» та
практику спільного з іншими країнами митного контролю в пунктах пропуску. (По
матеріалам інформаційного повідомлення 29.01.2015, http://www.rbcua.com/ukr/vkabmine-predlagayut-iz-avtomatizirovat-tamozhennoe-oformlenie-29012015195800).
Нагадаємо, 11.12.2014, народними депутатами підтримано проект постанови
№1330 «Про програму діяльності Кабінету міністрів України». При цьому прем'єрміністром України підтримано, щоб коаліційна угода стала невід'ємною складовою
програми діяльності Кабміну, акцентовано увагу, що кожен міністр затверджує
конкретний план в рамках реалізації програми. Ця Програма уряду у фінансовоекономічній сфері, зокрема передбачає:
- завершення зменшення кількості контролюючих органів з 56 до 28, функцій
- з 1032 до 680 (перше півріччя 2015р.); приведення кількості контролюючих
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органів та їх функцій у повну відповідність з європейськими стандартами (2016
р.);
- прийняття 1500 національних стандартів, гармонізованих із стандартами
ЄС, припинення дії на території України стандартів колишнього СРСР (2015 р.);
створення повнотекстової електронної бази стандартів (близько 28 тис. стандартів)
(2015р.);
- запровадження електронного урядування (2015-2016 р.р.); електронна
ідентифікація та електронний підпис громадянина (до 2017р.) та відмова від
паперового документообігу (2015-2016 р.р.);
- розроблення та сприяння прийняттю закону про відкриті дані (2015р.).
(По матеріалам повідомлення http://www.rbc.ua/ukr/news/politics/rada-podderz
hala-programmu -deyatelnosti-kabmina-11122014123000).
Місія Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та України
(EUBAM) презентувала дослідження процедур митного оформлення у морських
портах Одеса та Іллічівськ, яке проводилося у травні-вересні за ініціативою ДФС.
Дослідження проводилося спільно з Державною ветеринарною та Державною
фітосанітарними службами, а також за участі представників бізнесу та торгівлі,
діяльність яких пов’язана з портами. Його метою було визначення напрямів
покращення процедур митного контролю і шляхів його досягнення.
За висновками досліджень Місії EUBAM, до уваги Державної фіскальної
служби України (ДФС) запропоновано 29 рекомендацій віднесених до високого,
середнього або низького рівнів пріоритетності. Досліджувались діяльність
державних контролюючих органів, що працюють у портах у період з травня по
вересень 2014 року. Напрями досліджень акумульовано в 3 компоненти:
«технологічну схему»; «аналіз недоліків та потреб»; «дослідження часових
параметрів оформлення митної декларації» - порівнювальні періоди із серпня 2012
року і 2013 року, і липень 2014 року.».
З високим рівнем пріоритетності, зокрема рекомендовано, що:
ü «Згідно з вимогами Зони вільної торгівлі Угоди про асоціацію між Україною
та ЄС, ДФС повинна оцінити та розглянути відповідне законодавство ЄС: Митний
кодекс Європейського співтовариства, Загальне зведення законодавчих актів ЄС та
Зведення митних правил ЄС, а також директиви ЄК та нові положення з
імплементації Митного кодексу ЄС.
ü Державна ветеринарна та Державна фітосанітарна служби повинні оцінити
та розглянути національне законодавство на відповідність законодавству ЄС.
ü Вжити заходів для надання ветеринарній, санітарній та фітосанітарній
службам в портах доступу до баз даних ЄС та/або іншим міжнародним базам
даних, пов'язаних з їх діяльністю та обов'язками.
ü Використання попередньої інформації ветеринарною, санітарною і
фітосанітарною службами для аналізу ризиків необхідно зробити частиною
звичайної робочої практики також в контексті «раннього попередження»
відповідно до посібника ЄС з Інтегрованого управління кордонами (ІУК). ».
Дослідженнями відзначено, що потенціал для покращення має відображення в
«Індексі ефективності логістики» Всесвітнього банку, де митна діяльність в портах
посіла шістдесят дев’яте місце із ста шестидесяти.
Велика чисельність й різноманіття нормативних актів відомств визнано
обтяжливим для сприйняття, позбавленим можливості належного виконання
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приписів й координації дій посадовців, з бюрократичними компонентами
паперового обігу, віднесеним до загроз штучних бар’єрів, властивих корупційним
проявам, що рекомендовано усунути постійним моніторингом, актуалізацією
правових актів, підвищенням рівня регулятивної й правозастосовної ефективності.
Заступник Голови ДФС України А.Макаренко відмітив важливість укладення
державними контролюючими органами укладеної з ДП «АМПУ» публічної Угоди
про інформаційне співробітництво, практичної реалізації властивостей ІСПС для
спрощення формальних процедур і прискорення оформлення товарів у портах
Одеси і Іллічівська, а також в інших точках прибуття, зауважив, що: «Українська
митниця виступає за зрозумілі, прозорі та швидкі процедури контролю вантажів на
кордоні». (По матеріалам досліджень Місії EUBAM, прес-конференції щодо
обговорення звіту, 29.01.2015, Представництво ЄС в Україні, м. Київ, додатково з
інформацією щодо звіту Місії EUBAM є можливість ознайомитись у повідомленні
прес-служби ДФС, 29.01.2015, http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/ 181256.html).
За коментарями мас-медіа, радник EUBAM з питань прикордонного
управління Колін Гейзлі висвітлив питання рекомендацій досліджень такими, що
«охоплюють шість стратегічних напрямів: законодавство; інституційну базу, з
розвитком системи управління кадрів включно; процедури; комунікації та обмін
інформацією; інфраструктуру та обладнання; корупцію». Заступником голови
ДФС України А.Макаренко акцентовано, що Державною фіскальною службою
опрацьовуються попередній план-графік й відомча дорожня карта щодо
рекомендацій дослідження, що будуть надані іншим державним контролюючим
органам, які працюють на кордоні, у тому числі правоохоронним органам, в
намірах невдовзі підписати документ всіма причетними міністерствами та
відомствами.
(По матеріалам «Як покращити процедури контрою в портах: рецепт від
Євросоюзу»,
М.Арсланов,
ЦТС,02.02.2015,
http://uspa.gov.ua/ua/pres-tsentr
/analitika/analitika-2015/2986-kak-uluchshit-protsedury-kontrolya-v-portakh-retsept-otevrosoyuza).
_________________________________________
1 Довідково

Наприклад, у Додаток XV «Наближення митного законодавства» Двосторонньої "Угоди про
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (продовження)" від 27.06.2014 (тут і надалі - Угода), витяг
з Угоди у додатку 1 цього Інформаційного бюлетеня.
2 Довідково

Бажаючі мають можливість ознайомитись зі змістом Інформаційних бюлетенів №№11,12,13, ТОВ
«ППЛ 33-35», 2014р., на сайті мережи Інтернет: http://ppl33-35.com .

ІІІ.
Привертає увагу, що одним із стримуючих бар’єрів удосконалення
технологічних процесів і формування необхідних ресурсів електронного
міжвідомчого документообігу міністерств та відомств, які здійснюють свої
повноваження в пунктах пропуску, яка і раніше, залишається відсутність взаємно
дотичних актуалізованих юридичних приписів (регулятивних, організаційних,
технологічних тощо), заснованих на законодавстві про електронний
документообіг, використанні уніфікованих міжнародних стандартів прийнятних в
єдиному міжнародному інформаційному просторі, практичне виконання яких
7

визначає обсяги технічного, фінансового кадрового та інших видів забезпечення
кожного зокрема, а також їх міжвідомчого співробітництва.
Усунення протирічь, прогалин, різнорівневого стану актуалізації чисельних
регулятивних актів, юридичних приписів, що фактично стримує розвиток
електронного обміну інформацією та документами, на часі вимагає відтворення
систематизовано підходу до якісного нормотворчого процесу міністерств і
відомств й своєчасного забезпечення регулюючої правозастосовної функції
правових, організаційних, технологічних, управлінських актів прийнятних для
практичного виконання.
Користувачі ІСПС, незалежно від форми їх власності та видів діяльності в
морських портах на сучасному етапі своєї діяльності обов’язково забезпечені
ЕЦП, що підтверджує їх готовність до електронного обміну даними та
інформацією у законний спосіб.
При виконанні державної митної справи, митними та іншими державними
органами нині застосовується чинний механізм попереднього документального
контролю (ПДК) Довідково 3, що як й інші сфери нормативного регулювання
потребує удосконалення із урахуванням сучасних потреб в розвитку міжнародної
торгівлі. Вимушені констатувати, що міжвідомча взаємодія на території морських
пунктів пропуску поки що не отримала належної реалізації із застосуванням
переваг, що надаються приписами національного законодавства про електронний
документообіг, та використанням ІСПС.
Практика підтверджує, що організація міжвідомчого співробітництва й обміну
інформацією з учасниками транспортно-експедиторської діяльності за допомогою
ІСПС та координація дій з вивільненням від завантаженості посадовців шляхом
застосування електронного обміну даними і виключенням дублювання в
адміністративних вимогах та формальностях при здійсненні державного контролю
на кордоні, як наслідок сприятиме зменшенню корупційних проявів й досягненню
бажаних спрощень і зменшення навантажень на учасників транспортногоекспедиторської діяльності.
Нагадаємо, що наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 1886/№ 5
встановлено загальні вимоги до впровадження електронного документообігу із
застосуванням ЕЦП, організації роботи з електронними документами у діловодстві
в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, а
також забезпечення передавання на архівне зберігання електронних документів,
що надає можливість їх широкого використання в роботі зацікавленими
суб’єктами господарювання.
Реалізація цих приписів державними органами та учасниками транспортноекспедиторської діяльності може створити передумови для уніфікованого підходу
й подальшого впровадження спрощень, заснованих на перевагах законодавства
про електронні документи та електронний документообіг, із застосуванням при
цьому інформаційно-телекомунікаційних систем, що забезпечують транзакцію
даних і захищеного інформаційного обміну для всіх користувачів єдиного
інформаційного простору.
Для збільшення мотивації у суб’єктів господарювання підтримувати розвиток
держави й забезпечувати перспективні шляхи розширення спрощень за спектром
сфер їх використання в міжвідомчому співробітництві, відомчій взаємодії тощо, а
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також створення відповідних інструментів в зменшенні навантажень на учасників
транспортного процесу і суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, нагальною
потребою та не використаним резервом практичного вирішення багатьох складних
питань виявляється загальне опрацювання відповідних змін та доповнень в чинні
регулятивні акти, їх перегляд, актуалізація тощо, та водночас, упорядкування
приписів для максимального застосування спрощень за допомогою можливостей
ІСПС. Наприклад:
а) «Порядок пропуску вантажів, підконтрольних службі державної
ветеринарної медицини, через державний кордон України, затверджений
Головним державним інспектором ветеринарної медицини України від 27.12.1999
№49 (надалі - Порядок № 49), передбачає проставлення відміток, проставлення
особистих, підписів штампів спеціалістів пункту державного ветеринарного
контролю на державному кордоні та транспорті або лікаря ветеринарної медицини
пункту державного ветеринарного контролю на державному кордоні та транспорті
на документах ветеринарного контролю, а також на митних деклараціях, товарнотранспортних накладних, проте без урахування сучасного законодавства про
електронний документообіг.
Оскільки ІСПС дозволяє та забезпечує можливість міжвідомчого обміну
даними та документами в електронній формі (сканованих копій тощо)
Користувачам, які отримали в законний спосіб доступ до системи, навіть за
відсутності інформаційних систем відповідних органів державної влади, нині є
можливість забезпечувати організацію спрощень в технологічних процесах
пропуску транспортних засобів і вантажів в пунктах пропуску для морського і
поромного сполучення, після внесення потрібних змін та доповнень до приписів
Порядку № 49.
б) Згідно п.11. Порядку видачі ветеринарних документів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 № 857 (надалі - Порядок
№ 857), форми бланків ветеринарних документів, опис бланків, правила
заповнення ветеринарних документів, правила зберігання та списання
ветеринарних документів, вимоги до обліку ветеринарних документів, порядки
видачі міжнародних ветеринарних сертифікатів затверджуються наказом
Мінагрополітики.
Проте, ця постанова або «Правила заповнення, зберігання, списання
ветеринарних документів та вимог до їх обліку», затверджені наказом
Мінагрополітики від 01.08.2014 № 288 не містять приписів щодо правил
використання відповідних електронних ветеринарних документів (ЕВД), вимог до
їх форматів і структури, правил заповнення, зберігання, списання, обліку,
міжвідомчого обміну даними та копіями в електронному вигляді, обміну
інформацією із суб’єктами господарювання (у тому числі іноземними), які
відповідно до законодавства застосовують ЕЦП та електронний документообіг, а
також
порядку обміну даними та фотокопіями ЕВД в національному і
міжнародному єдиному інформаційному просторі, у тому числі із урахуванням
приписів виконання графіку наближення до законодавства країн ЄС, передбачених
Угодою України з ЄС.
Подібна ситуація спостерігається за переліком чинних нормативно-правових
актів щодо здійснення санітарного, фітосанітарного, екологічного контролю, що є
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вагомим бар’єром для спрощень і зменшення потреби в безпосередньому
спілкуванні з посадовцями державних органів.
в) «Програма на 2015 рік стандартного та вибіркового розширеного
ветеринарно-санітарного контролю товарів, що становлять високий і низький
ризик для здоров'я людей», затверджена наказом Головного державного
інспектора ветеринарної медицини України від 06.01.2015 № 2, вже повинна
опрацьовуватись юридичними приписами з найменуваннями та кодом товару
(товарів) згідно за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної
діяльності (УКТ ЗЕД), і забезпечувати в подальшому можливість застосування
електронного документообігу.
г) «Правила перевезення тварин, птиці та інших вантажів, які підлягають
державному ветеринарно-санітарному контролю»,
затверджені наказом
Мінінфраструктури від 09.12.2002 № 873, де п.1.2. передбачено, що у разі
оформлення перевізного документа в електронному вигляді (із накладенням
електронного цифрового підпису) копія ветеринарного документа (виготовлена за
допомогою сканера тощо) додається в електронному вигляді. При цьому оригінал
ветеринарного
документа
направляється
відправником
безпосередньо
одержувачу», вже підлягають актуалізації із урахуванням єдиних вимог щодо
структури та форматів електронного обміну інформацією.
д) Дотепер залишається не врегульованим питання забезпечення реалізації
приписів Закону України «Про морські порти України», Правил надання послуг у
морських портах, затверджених наказом Мінінфраструктури від 05.06.2013 № 348
щодо затвердження та правозастосовної спроможності актуалізованих
обов’язкових постанов по порту, зводу звичаїв морського порту, імплементованих
до сучасного національного законодавства й міжнародних угод України.
е) Можливої актуалізації п.3.3. «Правил оформлення вантажних перевізних
документів на перевезення морським транспортом, затверджених наказом
Мінінфраструктури від 13.12.2004 № 1098, де конкретизувати, що:
«Керуючись статутною діяльністю, положеннями міжнародних угод України
актами національного законодавства про електронний документообіг, електронний
цифровий підпис, іншими нормативно - правовими актами в частині, що
стосується, із урахуванням особливостей, застосованих робочих технологічних
карт, забезпечуючи координацію виконання на території морських портів,
пов’язаних з електронним документообігом робіт, послуг тощо, Адміністрація
морських портів України визначає та затверджує: примірні технологічні схеми,
інструкції, методологічні рекомендації, форми електронних документів, що
використовуються для обміну даними за допомогою ІСПС під час обробки
вантажів, багажу, транспортних засобів на територіях морських портів (пунктів
контролю, пунктів пропуску) з дотриманням Правил надання послуг у морських
портах, затверджених наказом Мінінфраструктури від 05.06.2013 №348, що є
обов’язковими для виконання суб’єктами господарювання згідно п.1.2 цих
Правил.
Технічні та технологічні умови використання інформаційної системи
портового співтовариства під час надання послуг та виконання робіт при пропуску
через державний кордон України транспортних засобів та вантажів в міжнародних
пунктах пропуску для морського (річкового) і поромного сполучення.»
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В умовах тривалої чинності вимог п.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 в частині подання
попередньої інформації, яка використовується митним органом виключно для
визначення форми та обсягу контролю, достатнього для забезпечення додержання
законодавства з питань державної митної справи, та встановлення порядку і форми
подання інформації про товари, що підлягають санітарно-епідеміологічному,
ветеринарно-санітарному,
фітосанітарному,
радіологічному,
екологічному
контролю державними органами, які здійснюють такі види контролю Довідково 4, ці
юридичні приписи не реалізовані належним чином у нормативно-правових актах
міністерств та відомств із урахуванням спрощень, що можуть запроваджуватись та
застосовуватись з дотриманням законодавства про електронний документообіг, й
до тепер не забезпечені еквівалентними інформаційними системами відповідних
державних органів виконавчої влади для обміну даними в електронному вигляді, а
також документами в електронній формі.
Планом заходів 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, на 2014 - 2017 роки,
встановленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847р, витяг з якого додається у додатку №2 до цього Інформаційного бюлетеня,
строки виконання поіменованих заходів за відповідними розділами (главами)
Угоди, розраховані на період з грудня 2014 по 2017 роки.
Слід зазначити, що внутрішні та зовнішні загрози і виклики вимагають
швидкого нормативно - правового реагування міністерствами та відомствами за
окремими напрямами власної діяльності й міжвідомчої взаємодії із максимальним
використанням наявних можливостей чинного законодавства, яким вже
регулюються електронний документообіг, ЕЦП тощо, що як наслідок забезпечить
економію ресурсів державного і приватного секторів зовнішньоекономічної
діяльності при проходженні контрольних процедур щодо переміщення та
пропуску транспортних засобів і вантажів через митний кордон України.
Впровадження постійного, якісного моніторингу, підтримання актуалізованого
стану взаємно дотичних нормативно-правових приписів та забезпечення їх
реалізації на центральному, регіональному, місцеву рівнях, системність,
професійність, послідовність відпрацювання не вирішених в правовому, відомчоорганізаційному сенсі нагальних питань нормотворення, як наслідок дозволить
визначити вектори подальшого розвитку ІСПС, дослідити необхідні інструменти й
реальні потреби практичного впровадження інформаційних систем, пропозиції та
попит бізнес-спільноти відносно їх застосування, спрямовані на підтримку
співробітництва, зміцнення економічного благополуччя державних інституцій і
суб’єктів господарювання.
Взаємопов’язаність стану локальних (регіональних) та загальнодержавних
процесів в сфері формування необхідних ресурсів (нормативного - правового,
організаційного, економічного, технологічного, кадрового тощо), системність та
цілеспрямованість консолідації зусиль держави і суб’єктів господарської
діяльності в проведені реформ, прийнятних в єдиному просторі надбань для
суспільства, зумовлює потребу в підтримці добросовісного партнерства та
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співробітництва позбавленого корупційних проявів в усіх сферах за рівнями
компетентної взаємодії, що є запорукою досягнення позитивних результатів.
Звертаємо увагу, що Рекомендація № 33 ЄЕК ООН визначає «Єдине вікно» як
механізм, що дозволяє сторонам, які беруть участь у торгівельних і транспортних
операціях, забезпечувати надання стандартизовану інформацію та документи з
використанням єдиного пропускного каналу з метою виконання всіх нормативних
вимог, що стосуються імпорту, експорту та транзиту. Якщо інформація має
електронний формат, то окремі елементи даних повинні надаватись один раз.
Шановні панове, на завершення, в контексті опрацювання питань, що
стосуються державно-приватного партнерства, пропонуємо ознайомитись з
публікацією «Принципи застосування підходу до державно-приватного
партнерства в процесі створення «єдиного вікна» і системи портової спільноти
в Україні», журнал «Транспорт» №1 (847), Хамілтон Джефрі, Апостолов
Маріо, Таршіс Поліна, Тітаренко Сабіна, ЄЕК ООН, січень 2015р. (http://transportjournal.com/komentarii-obzori/pryntsypyi-prymenenyya-podhoda-hosudarstvennochastnoho-partnerstva-v-protsesse-sozdanyya-edynoho-okna-y-systemyi-portovohosoobschestva-v-ukrayne/).
_________________________________________________
3 Довідково

Попередній документальний контроль (ПДК), що здійснюється в пунктах пропуску відповідно до

ст.319 Митного кодексу України (2012р.), «Порядку здійснення попереднього документального контролю в
пунктах пропуску через державний кордон України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 05.10.2011 №1030, постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 №1031 «Деякі питання здійснення
державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України», «Інструкції з організації
роботи посадових осіб митних органів під час здійснення попереднього документального контролю в пунктах
пропуску через державний кордон України», затвердженої наказом Мінфіну від 05.02.2013 № 61 при пропуску
через митний кордон товарів, що підлягають санітарно-епідеміологічному, ветеринарно-санітарному,
фітосанітарному, екологічному контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей при їх ввезенні
на митну територію України (у тому числі з метою транзиту).
4 Довідково

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, 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. Така інформація використовується
митним органом виключно для визначення форми та обсягу контролю, достатнього для забезпечення
додержання законодавства з питань державної митної справи.», а також, 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.».

Додатки: 1. Витяг з Двосторонньої "Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони,
та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої сторони (продовження)" від 27.06.2014 Додаток XV
«Наближення митного законодавства» - Додаток №1.
2. Витяг з Плану заходів, встановленого 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» - Додаток №2.

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

Додаток №1, Інформаційний бюлетень №15, ТОВ «ППЛ 33-35», 2015 р.
Витяг з Двосторонньої "Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (продовження)"
від 27.06.2014 Додаток XV «Наближення митного законодавства»:
Митний кодекс (ЄС)
Регламент (ЄС) N 450/2008 Європейського парламенту та Ради ЄС від 23 квітня 2008 року, який запроваджує
Митний кодекс Співтовариства (Модернізований Митний Кодекс)
Графік: положення згаданого вище Регламенту, за винятком статей 1 - 3, 10, 13 п. 3, 17, 25, 26, 28, 33 - 34, 39,
55, 69, 70, 77, 78, 93, 106, 133, 146 - 147, 183 - 187, будуть впроваджені до законодавства України протягом
трьох років з дати набрання чинності цією Угодою згідно з Кореляційними таблицями, наведеними в додатку
до Регламенту (ЄС) N 450/2008 та відповідно до роз'яснень, доданих до цього додатку.
Спільний Транзит та ЄАД
• Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами від 20 травня 1987 року
• Конвенція про єдиний режим транзиту від 20 травня 1987 року зі змінами
Графік: положення цих Конвенцій будуть впроваджені до законодавства України протягом 1 року з дати
набрання чинності цією Угодою.
Звільнення від мит
Регламент Ради (ЄС) N 1186/2009 від 16 листопада 2009 року про заснування режиму Співтовариства щодо
звільнення від сплати мита
Графік: Розділи I і II цього Регламенту як узгоджено між Сторонами будуть впроваджені до законодавства
України не пізніше трьох років з дати набрання чинності цією Угодою.
Захист ПІВ
Регламент Ради (ЄС) N 1383/2003 від липня 2003 року щодо митних дій проти товарів, підозрюваних в
порушенні окремих прав інтелектуальної власності та необхідних заходів проти товарів, що порушують такі
права, без шкоди результатам поточного перегляду права ЄС стосовно митного дотримання прав
інтелектуальної власності
Регламент Комісії (ЄС) N 1891/2004 від 21 жовтня 2004 року, який встановлює положення для імплементації
Регламенту Ради (ЄС) N 1383/2003 від липня 2003 року щодо митних дій проти товарів, підозрюваних в
порушенні окремих прав інтелектуальної власності та необхідних заходів проти товарів, що порушують такі
права, без шкоди результатам поточного перегляду права ЄС стосовно митного дотримання прав
інтелектуальної власності.
Графік: положення зазначених вище Регламентів будуть впроваджені до законодавства України протягом трьох
років з дати набрання чинності цією Угодою.
Пояснювальна записка
щодо наближення законодавства України до Регламенту (ЄС) N 450/2008 Європейського парламенту і
Ради від 23 квітня 2008 року, який встановлює Модернізований Митний кодекс Співтовариства (ММК) 1.
___________
1
Однією з ключових умов для ефективного і правильного функціонування зони вільної торгівлі є надання однакового або ж аналогічного
операційного середовища для торгових операторів. Це тягне за собою необхідність максимально можливого наближення в ряді важливих,
спільних узгоджених областях митного Acquis, з яких фундаментальним є Митний кодекс.

Ця записка містить три категорії положень ММК:
1. ті, що застосовуються виключно до країн-членів ЄС і не мають відношення до гармонізації,
2. положення щодо гармонізації на основі принципу найкращих зусиль (principle of best endeavour),
3. положення, які повинні бути впроваджені.
З урахуванням можливих додаткових поправок до ММК, наближення здійснюється відповідно до Кореляційних
таблиць між відповідними статтями Регламенту (ЄЕС) N 2913/92 (чинний Митний кодекс ЄС) і Регламенту (ЄС)
N 450/2008 (ММК), як зазначено в додатку до МКК, і, як вказано у списках 2 і 3 цієї записки.
1. Положення ММК, що застосовуються виключно до країн-членів ЄС та виключаються з процесу гармонізації 2.

____________
Застосовуються також до статей і пунктів всього ММК (не перерахованих), які відносяться до процедури прийняття заходів
для імплементації конкретних статей.
2

Стаття
1
3

Предмет
Предмет та сфера застосування
Митна територія

Примітки

13

10

Електронні системи

13, пар. 3

Подання заявки та надання уповноваження

17
25
26

Чинність рішень по всьому Співтовариству
Митний контроль - другий абзац пункту 2
Співробітництво між органами державної
влади, другий абзац
Переміщення морським та авіаційним
транспортом всередині Співтовариства
Спільний митний тариф та тарифна
класифікація товарів
Преференційне походження товарів

28
33 - 34
39
55
69
70
77
78
93
106
133
146 - 147
183 - 187

Місце виникнення митного боргу
Внесення даних
Час внесення даних
Інші способи спрощення оплати - другий та
третій абзаци пункту 1
Забезпечення сплати та заборгованість другий та третій абзаци пункту 2
Повітряне та морське сполучення всередині
Європейського Союзу
Централізоване митне оформлення
Продукти рибальства та інші продукти,
виловлені з моря
Транзит всередині Співтовариства
Комітет з Митного кодексу ЄС
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Вимога щодо взаємозв'язків між державамичленами ЄС
П.3 - Визнання статусу уповноваженого суб'єкта
господарювання, митними органами усіх державчленів
Розвиток спільної системи управління ризиками
Співробітництво між органами державної влади
країн-членів ЄС

Стосуються заходів, що містяться в угодах,
укладених ЄС

Встановлення ставки кредитного відсотку
Встановлення відсотку на заборгованість

Додаток №2, Інформаційний бюлетень №15, ТОВ «ППЛ 33-35», 2015 р.
Витяг з Плану заходів, встановленого 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»:
Положення Угоди

Розділ (глава) Угоди,
найменування заходу
Глава
4.
Санітарні
та
фітосанітарні заходи
Розроблення стратегії
реформування сфери санітарних та
фітосанітарних заходів

Строк
виконання

Відповідальний за
виконання (з
Української Сторони)

Партнери із Сторони ЄС

січень
2015 р.

Мінагрополітики
Держветфітослужба
Держветфітослужба
Мінагрополітики
Мінекономрозвитку
Мін'юст
Мінфін
МОЗ
ДФС
Мінагрополітики
Держветфітослужба
Держсанепідслужба
Мінприроди

Генеральний директорат
Європейської Комісії
"Охорона здоров'я та
захист споживачів"
Генеральний директорат
Європейської Комісії
"Охорона здоров'я та
захист споживачів"

106.

Стаття 59

107.

Стаття 63

Завершення утворення
компетентного органу та
визначення контрольнонаглядових функцій у сфері
санітарних та фітосанітарних
заходів

2014 2015 роки

108.

Стаття 64,
додатки IVA, IV-C

серпень
2016 р.

109.

Стаття 65,
додатки IVA, IV-B,
VII, XIV
Стаття 65,
додаток IVA

Розроблення та подання на розгляд
Кабінету Міністрів України
проектів нормативно-правових
актів з метою імплементації
положень Регламенту 1830/2003
Європейського Парламенту та
Ради від 22 вересня 2003 р. про
відстеження і маркування
генетично модифікованих
організмів і відстеження продуктів
харчування та кормів, вироблених
з генетично модифікованих
організмів, яким внесено зміни до
Директиви 2001/18/ЄС
Застосування принципу
регіоналізації/зонування під час
визнання стану здоров'я тварин і
рослин
Виконання програми щодо
боротьби із сказом на території
України в рамках Угоди між
Мінагрополітики та Міністерством
сільського господарства і розвитку
села Республіки Польща
Обмін інформацією з
уповноваженими інституціями ЄС
щодо законодавчих та інших
процедурних змін, прийнятих у
сфері санітарних та фітосанітарних
заходів
Застосування принципів
сертифікації та процедур щодо
сприяння торгівлі відповідно до
Директиви 97/78/ЄС Ради від 18
грудня 1997 р., що встановлює
принципи організації
ветеринарних перевірок товарів,
що ввозяться у Співтовариство з
третіх країн
Глава 6. Заснування
підприємницької діяльності,
торгівля послугами та
електронна торгівля
Гармонізація стандартів,
необхідних для забезпечення
обміну електронними

110.

111.

Статті 67,
68, 74

112.

Статті 69,
70, 71,
додатки IVA, IV-C (2),
VIII, X, XII

118.

Статті 85,
124,
доповнення

2014 2017 роки
грудень
2014 р.

-"-

грудень
2014 р.

2014 2017 роки
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Держветфітослужба

-"-

Мінагрополітики
Держветфітослужба
МОЗ

Держветфітослужба

-"-

-"-

-"-

-"-

Генеральні директорати
Європейської Комісії
"Охорона здоров'я та
захист споживачів" і
"Сільське господарство
та розвиток сільських
територій"

Генеральний директорат
Європейської Комісії
"Внутрішній ринок"

XVII-3

документами між Україною та
державами - членами ЄС, у сфері:
електронного цифрового підпису
(з урахуванням Директиви N
1999/93/ЄС Європейського
Парламенту та Ради від 13 грудня
1999 р. про електронні підписи, що
застосовуються в межах
Співтовариства)

Мін'юст
Мінекономрозвитку
Укрдержархів
ДАЕУ*
Адміністрація
Держспецзв'язку
НКРЗІ (за згодою)
відповідні ТКС** (за
згодою)
Мінрегіон
ДАЕУ*
Адміністрація
Держспецзв'язку
НКРЗІ (за згодою)
відповідні ТКС** (за
згодою)

електронного документообігу

*Примітка: ДАЕУ - Державне агентство з питань електронного урядування.
**Примітка: відповідні ТКС** - технічні комітети стандартизації
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