ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №16
06.03.2015
Шановні панове!
І.
26.02.2015, м. Київ, відбулось 17 засідання Міжвідомчої робочої групи зі
спрощення процедур міжнародної торгівлі, під час якого, відповідно до
порядку денного, опрацьовано інформацію доповідачів:
1) щодо реалізації пілотного проекту з впровадження технології «Єдине
вікно - локальне рішення» в зоні діяльності Південної митниці та портів
Одеської області;
2) про процес реорганізації в Міжвідомчу робочу групу зі спрощення
процедур міжнародної торгівлі та логістики в Україні та план дій на 2015 рік.
3) про підготовку до П’ятого міжнародного семінару ЄЕК ООН
«Спрощення процедур міжнародної торгівлі та логістики в Україні. Від
локального рішення до національної стратегії».
Учасниками засідання обговорено поточний стан реалізації пілотного
проекту з впровадження технології «Єдине вікно – локальне рішення» в зоні
діяльності Південної митниці та портів Одеської області, розглянуто ініціативи
з актуальних для портової логістики питань, запропоновані ДП «АМПУ».
Під час обговорень, доповідачами та іншими учасниками засідання
порушено питання:
ü Опрацювання можливості та забезпечення компетентними державними
органами і суб’єктами господарювання, задіяних в технологічному ланцюгу під
час обробки суден та вантажів в морському порту та їх пропуску, застосування
на товари, що будуть ввезенні на митну територію України в контейнерах і
завчасного перегляду ветеринарного сертифіката в електронній формі та його
перевірки на автентичність.
ü Необхідності забезпечення стабільної роботи акредитованого центру
сертифікації ключів інформаційно-довідкового департаменту Державної
фіскальної служби України (АЦСК ІДД ДФС), проведення заходів для
виконання необхідних технічних робіт щодо гарантування безперебійної
роботи АЦСК та їх фінансування для дотримання необхідного рівня безпеки
розвитку проектів електронного документообігу, підтримки та розвитку АЦСК
з боку держави, враховуючи стратегічне значення розвитку транспортної галузі.
ü Проведення в Одеському морському порту за методологією Всесвітньої
митної організації дослідження моніторингу витрат часу на оформлення і
випуск товарів в контейнерах (період: січень 2014 - січень 2015, спостереження
в два етапи - час оформлення судна та час оформлення вантажу).
ü Виникнення ускладнень, що стосуються проведення додаткових
інтерактивних операцій, транзакційної оплати за оперативний доступ до
відомостей з Єдиного державного реєстру, розміщеними на офіційному сайті
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Державної реєстраційної служби України, визначення кола суб’єктів та
механізму можливості безоплатного автоматизованого доступу до цих ресурсів
користувачів вже існуючих інформаційно-телекомунікаційних систем, що
забезпечують інтегрований обмін даними та повідомленнями із суб’єктами
господарської діяльності при здійсненні контрольних процедур в міжнародних
пунктах пропуску.
ü Планового розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів
України проектів нормативно-правових актів (Мінфін, ДФС, Мін’юст та
Мінінфраструктури) з метою ратифікації Верховною Радою України Конвенції
про спрощення формальностей у торгівлі товарами від 20.05.1987, Конвенції
про єдиний режим транзиту від 20.05.1987 і приведення національного
законодавства у відповідність з їх положеннями, а також найближчі завдання
щодо впровадження нової комп’ютеризованої транзитної системи (NCTS).
ü Нормотворчих ініціатив ДП «АМПУ» щодо опрацювання спільно з
компетентними міністерствами:
- проектів наказів Міністерства екології та природних ресурсів України про
внесення змін до наказів Міністерства екології та природних ресурсів України:
від 19.03.2012 №162 «Про затвердження описів і зразків штампів для
засвідчення результатів здійснення державними інспекторами з охорони
навколишнього природного середовища радіологічного та екологічного
контролю транспортних засобів і вантажів та порядку застосування штампів»;
від 08.09.1999р. №204 «Про затвердження Положення про екологічний
контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності
регіональних митниць і митниць»;
від 15.05.2000р. №27 «Про затвердження Інструкції щодо проведення
радіаційного контролю транспортних засобів і вантажів у пунктах пропуску
через державний кордон та на митній території України».
ü Дотримання вимог про проведення екологічного контролю щодо
підконтрольних товарів в морських пунктах пропуску у випадках,
передбачених постановами Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 № 1031,
від 05.10.2011 № 1030.
ü Опрацювання, із урахуванням законодавства про електронний
документообіг і досвіду експлуатації ІСПС в морських портах, низки
нормотворчих, організаційних, технічних та інших заходів для оптимізації
оформлення яхт, внесення змін до Типових технологічних схем, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 451, Порядку
виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень,
затвердженого наказом Мінфіну від 09.10.2012 №1066, реалізації практичних
кроків для забезпечення компетентними міністерствами і відомствами розвитку
інтеграційних процесів обміну електронними даними за допомогою
програмних ресурсів митного органу, інших контролюючих органів в пункті
пропуску, морського порту, ІСПС, спрямованих на спрощення технологічних
процедур і зменшення навантажень за обсягом формальностей.
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ü Виконання МРГ планових робіт що стосуються імплементації ст. 23
Угоди СОТ про сприяння торгівлі та Рекомендації № 4 ЄЕК ООН та СЕФАКТ
ООН для створення Національного органу з питань спрощення процедур
міжнародної торгівлі та логістики в Україні. Проведення досліджень готовності
України до виконання всіх зобов’язань за Угодою СОТ про спрощення
процедур торгівлі. Покрокового виконання завдань МРГ щодо переходу від
пілотного проекту «Єдине вікно – локальне рішення» до національної стратегії
зі спрощення процедур міжнародної торгівлі та логістики в Україні.
Необхідності поєднання цієї стратегії із загальною стратегією розвитку
України.
ü Нагальної потреби в активізації та практичному виконанні міністерствами
і відомствами
заходів, якісної нормотворчої роботи для забезпечення
електронного документообігу в контексті ст. 319 Митного кодексу України.
Ефективного використання робочого інструменту обміну даними в електронній
формі державних органів і учасників транспортного процесу - ІСПС, яким
надано можливість наблизитись до реалізації положень Митного кодексу
України, що вимагають впровадження з 01 січня 2017 року без паперового
обміну даними між контролюючими відомствами і суб’єктами ЗЕД
(декларантами).
ü Визначення системних підходів щодо проекту впровадження e-freight в
аеропорту «Бориспіль» (м. Київ), із урахуванням, що успіх проекту в Одесі й
практичне функціонування ІСПС полягають в його реалізації за принципом
самоокупності та підтримки приватним інвестором.
В рамках підготовки до п’ятого міжнародного семінару ЄЕК ООН
«Спрощення процедур міжнародної торгівлі та логістики в Україні. Від
локального рішення до національної стратегії», членами та експертами МРГ
обговорено потребу в підведені підсумків дослідження з готовності України до
виконання зобов’язань за Угодою СОТ про спрощення процедур торгівлі,
доцільності визначення щодо подальших кроків зі створення національного
органу1Довідково та імплементації Угоди СОТ, та щодо повноважень і
оргструктури Національного органу з питань спрощення процедур міжнародної
торгівлі та логістики.
Доповідачами засідання також зауважено, що всі плани взаємодії при
спрощенні процедур міжнародної торгівлі та логістики в Україні повинні бути
систематизовані та зведені в один загальний план, і всі програми, що мають
розвиватися (такі як NCTS, спрощення процедур шляхом обміну даними та
інші) мають бути гармонізовані й публічно висвітлюватися. Одним із
найважливіших аспектів в цьому напрямі відзначено розгляд правових відносин
та вирішення на державному рівні питань їх фінансування (бюджетне,
міжнародна допомога, донорство чи приватні організації, що будуть
виконувати замовлення від держави, вітчизняні інвестори тощо).
Оголошено, що до порядку денного п’ятого міжнародного семінару ЄЕК
ООН рекомендується три основних питання:
- досвід та результати впровадження пілотного проекту «Єдине вікно –
локальне рішення»;
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- перспективи національного органу та національної стратегії з питань
спрощення процедур міжнародної торгівлі та логістики в Україні.
- державно-приватне партнерство в умовах євроінтеграційних процесів та
запроваджених в Україні реформ.
Більш детально із результатами 17 засідання МРГ, бажаючі зможуть
ознайомитись по матеріалам заходів засідань, після їх розміщення на
офіційному web - сайті: www. singlewindow.org.
________________________________________________________
1 Довідково

До відому додаток 1 - Рекомендації конференції «Спрощення процедур міжнародної торговлі:
світова практика та Україна» (м. Київ, 29.04.2014 р., www.ier.com.ua/.../Site_Recomendations_confe...)

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

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

3176
3399
3854
3866
2602

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

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

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

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

0,18
2,63

30,10
30,50

8,49
10,11

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

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

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

0,04
0,13

34,26
39,72

6,18
13,76

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

2249
2354

69,28
67,08

10560
9649
10348
10351
9719

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

січень
лютий

8123
7095

63,99
56,05

2014 рік

2015 рік

За цими даними е-спостереження, в Одеському та Іллічівському морських
портах при оформлені товарів ввезених в контейнерах у 2015 році порівняно з
2014 роком зберігається динаміка переважної більшості (понад 55%) випадків
відсутності призначення на технічні засоби контролю (сканування, зважування)
та огляд.
Спостерігається зростаюча тенденція обсягів застосування контрольних
процедур у формі сканування, вагового контролю (зважування), прийняття
рішень щодо проведення митних оглядів.
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Така динаміка показників обсягів застосування форм контролю є
підґрунтям для проведення детального об’єктивного аналізу причин їх
виникнення, як з боку митного органу, так і всіх учасників організації
технологічного ланцюга обробки вантажів на території морського пункту
пропуску (зокрема адміністрацією портів, декларантами та іншими суб’єктами
господарювання).
Відкритий діалог представників державних структур і ділової спільноти
шляхом проведення тематичних нарад, круглих столів, семінарів тощо на
засадах зворотного зв’язку, є одним із інструментів взаємодії та об’єктивного
встановлення чинників, що впливають на обсяги контрольних процедур, і в
цілому забезпечуючи прозорість їх здійснення.
Водночас, розгляд конструктивних пропозицій в рамках такого
багатостороннього діалогу, зацікавлених у очікуваному результаті осіб,
позитивно впливає на можливість визначення контрольних критеріїв
управління й інструментів для заходів, спрямованих на усунення недоліків та
зростання ефективності в організації власної діяльності суб’єктів
господарювання.
В Інформаційному бюлетені №15 ТОВ «ППЛ 33-35» (2015р., офіційний
WEB - сайт мережі Інтернет: http://ppl33-35.com) ми повідомляли, що з
06.02.2015, інформація про результати зважування вантажу в контейнерах
портовим оператором ТОВ «Бруклін-Київ-Порт» в режимі реального часу
надходить до ІСПС у вигляді електронного документу, який містить дані та
свідчить про фактичну загальну вагу (брутто) контейнера з товарами (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.
На разі нагадаємо, що митними органами застосовуються в роботі
«Методичні рекомендації щодо здійснення митних процедур в міжнародних
пунктах пропуску через державний кордон України для морського і поромного
сполучення при переміщенні товарів у контейнерах», затверджені наказом ДФС
України від 27.01.2015 № 34 (Методичні рекомендації ДФС №34), номіновані
як такі, що створені з метою реалізації Рамкових стандартів безпеки й
полегшення світової торгівлі, ухвалених Всесвітньою митною організацією у
червні 2005 року й забезпечення прискорення митного оформлення товарів.
Пунктом 2.3. Методичних рекомендацій ДФС № 34 визначено, що: «Як
правило, без проведення митного огляду в пункті пропуску здійснюються
митні процедури щодо товарів, які переміщуються в контейнерах і
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направляються у митницю призначення для завершення
прохідним або внутрішнім транзитом територією України.

переміщення

У випадках, коли на підставі проведеного аналізу зроблено висновок про
необхідність проведення митного огляду товарів, що направляються у
підрозділи митного оформлення митниці ДФС, в зоні діяльності якої
знаходяться пункти пропуску для морського (річкового) і поромного
сполучення, для здійснення їх митного оформлення відповідно до обраного
митного режиму, такий митний огляд проводиться у цих підрозділах.
Інформація про зроблений за результатами аналізу висновок щодо необхідності
проведення митного огляду передається підрозділу митного оформлення у
максимально короткий строк, що забезпечуватиме своєчасне застосування цієї
форми митного контролю.».
Організація аналізу інформації про переміщувані товари та використання
його результатів згідно пунктів 3.3., 3.5. Методичних рекомендацій ДФС №34
передбачає, що за відсутності відмітки щодо рекомендації про застосування
форм митного контролю, зокрема, митного огляду, внесеної до модуля
«Морські перевізники» ПІК «Інспектор-2006» для врахування під час митного
контролю - посадова особа митниці, яка здійснює митний контроль, може
ініціювати прийняття рішення про проведення митного огляду виключно у разі
виявлення нормативно визначених підстав за результатами вивчення
документів і відомостей, що не аналізувались фахівцями групи аналізу
інформації про переміщувані товари.
Як відомо, питання достовірності даних про вагу завантажених на судно
вантажів є в полі розгляду міжнародної портової спільноти. В травні 2014 року
Комітетом морської безпеки ІМО (Міжнародна морська організація) схвалено
поправки до Конвенції SOLAS (International Maritime Organization, безпеки
життя на морі), якими вводиться обов’язкове підтвердження ваги завантажених
експортних контейнерів перед навантаженням на судно. За інформацією World
Shipping Council, організації, яка була одним з ініціаторів обов'язкового
зважування, нові вимоги що імплементуються до правил з листопада 2014,
мають набути чинності з липня 2016р. Циркуляр морської безпеки комітету
ІМО, містить рекомендації щодо застосування нових вимог. В World Shipping
Council очікують, що впровадження обов'язкового зважування контейнерів
перед навантаженням підвищить рівень безпеки мореплавання. Вбачається, що
невірно заявлена вага є загрозою для безпеки кораблів, екіпажів, інших
вантажів на борту, при проведенні вантажних операцій в портах і при
перевезенні дорожнім транспортом. Крім цього, недостовірність заявленої ваги
створює також проблеми при проходженні через митницю.
Питанню обов'язкового зважування всіх оброблених в порту контейнерів
було приділено увагу учасниками «Міжнародного Чорноморського
транспортний форум 2014» (INTERNATIONAL BLACK SEA TRANSPORT
FORUM 2014), який відбувся 21-23.10.2014 у м. Одеса. В статті «Питання
зважування контейнерів відповідно до вимог до ІМО і можливі наслідки»
(Клаус Шмекер, президент компанії «ГПК Україна», видання «Порти України»,
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№ 07 (139) 2014, http://portsukraine.com/node/3776) автором розглядаються
окремі аспекти впливу нових правил ІМО на портові термінали та
перспективним напрямам технічного розвитку здійснення вагового контролю в
Одеському морському порту шляхом обладнання портових терміналів
спеціальними пристроями автоматизованого контролю, які спроможні одразу
після зважування передавати дані з результатами до електронних системи, що
застосовуються під час обробки суден та вантажів.
При цьому, автор приводить приклади двох досліджень, які вважає
надійними, проведених з метою з’ясування розбіжностей фактичної та
оголошеної ваги вантажів у контейнерах. Одне дослідження - проведено
компанією, яку він очолює спільно з німецьким університетом Jadehochschule в
2012 і 2013 роках. Зважуванню (випадкової вибірки) підлягали понад 6500
контейнерів на контейнерного терміналу в Одесі. Результати виявились
наступним чином: 3,8% склало середнє відхилення ваги; 15% контейнерів
відрізнялись в одну сторону або іншу на 1 тонну; 0.5% контейнерів
відрізнялись вагою понад 10 тон. Останній показник у разі зайвої ваги є
особливо небезпечним та має значний вплив на стабільність судна.
Друге дослідження було проведено ще у 2010 році World Shipping Council
и International Chamber of Shipping (Міжнародна палата судноплавства).
Результати цього дослідження (методологія відрізнялася) показали, що загальна
вага вантажу на борту судна майже регулярно перевищує зазначеної на 3-7%, а
в деяких особливо кричущих випадках, навіть на 10%. Відмінність істотна. За
даними висвітлених в цій статті, Maritime Safety Committee of IMO (Комітетом
морської безпеки IMO) річні витрати, пов’язані з перевезенням «зайвого»
вантажу оцінено в 500-700 млн. доларів. До цієї суми, ще належить додати
вартість необхідних рятівних робіт у випадку аварії.
Привертає увагу, що пунктом 1.2. Методичних рекомендацій ДФС № 34
означено, що під час їх застосування посадові особи митниць керуються
наказом Міністерства фінансів України від 24.05.2012 № 597 «Про
затвердження Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і
реалізації заходів з управління ризиками в митній службі України» (надалі Порядок № 597).
Заявлення в митній декларації з метою неправомірного звільнення від
сплати митних платежів чи зменшення їх розміру неправдивих відомостей
щодо ваги (з урахуванням допустимих втрат за належних умов зберігання і
транспортування) або кількості неправдивих відомостей, необхідних для
визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та його митної вартості, та/або
надання з цією ж метою органу доходів і зборів документів, що містять такі
відомості, відповідно до ст.485 Митного кодексу України, а також переміщення
або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з
приховуванням від митного контролю, тобто з поданням органу доходів і зборів
як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві
відомості щодо найменування товарів, їх ваги (з урахуванням допустимих втрат
за належних умов зберігання і транспортування) або кількості, кількості
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вантажних місць, їх маркування та номерів, неправдиві відомості, необхідні для
визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та його митної вартості, відповідно
до ст.483 цього Кодексу, - є видами порушень митних правил, за які
встановлено відповідальність осіб, яка їх вчинила.
Із урахуванням приписів ч. 2 ст. 363 Митного кодексу України, п.1.7.
Порядку №597, пунктів 1.1. та 2.1. Порядку розроблення профілів ризику,
затвердженого наказом Держмитслужби від 22.12.2010 № 1514 (у редакції
наказу від 11.01.2012 №22), вбачається що реалізація митними органами
системи управління ризиками ДФС (СУР) за допомогою профілів ризику, які є
елементами СУР і використовуються в документальному або електронному
вигляді, має забезпечуватись відповідними заходами для здійснення на
стратегічному (п.п.1.8, 1.9 Порядку № 597), тактичному (п.1.10 Порядку № 597)
та оперативному (п.1.11 Порядку № 597) рівнях.
Контроль із застосуванням СУР, що здійснюється відповідно до статті 337
Митного кодексу України, може бути реалізований автоматизованим,
неавтоматизованим та комбінованим способами з використанням інструментів,
зазначених у пункті 1.10 Порядку № 597.
З огляду на викладене, в умовах чинних нормативно-правових приписів,
опрацювання простих та прозорих механізмів щодо зменшення навантажень на
учасників
технологічного
процесу
обробки,
автоматизованого
чи
комбінованого способів контролю вантажів з використанням інформаційних
технологій, у тому числі за допомогою АСАУР, на території морського порту за
ваговими ознаками, передбачає, зокрема, використання наступних
інструментів: а) індикаторів ризику; б) профілів ризику; в) орієнтування; г)
методичних рекомендацій щодо роботи посадових осіб митних органів з
аналізу, виявлення та оцінки ризиків за певними напрямами контролю під час
митного контролю та оформлення; ґ) випадковий відбір.
На завершення, шановні панове, маємо відзначити, що нарешті весна 2015
року розпочала свій шлях! Життєстверджуюча зміна пори року викликає
бажання вірити в краще. Саме в перші весняні дні жіноче свято, осяяне
ніжністю, чуттєвістю, теплом, сяйвом народження духовності, любові та
процвітання! Любі жінки, колектив ТОВ «ППЛ-33-35» щиро вітає і бажає вам
всього самого найкращого!
Дякуємо за радість в родинах, спілкування і співробітництво, терпіння,
ділову активність, безмежні переваги жіночої статті, які наповнюють життя
безцінними окрасами прекрасного, вірою, надією та коханням!
Додатки: Додаток №1: Рекомендації конференції «Спрощення процедур міжнародної торговлі: світова
практика та Україна» (м. Київ, 29.04.2014 р., www.ier.com.ua/.../Site_Recomendations_confe...)

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

О.В.Орлов

Додаток №1
до Інформаційного бюлетеню №16,
ТОВ «ППЛ 33-35», 2015 р.
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Рекомендації конференції «СПРОЩЕННЯ ПРОЦЕДУР МІЖНАРОДНОЇ
ТОРГІВЛІ: СВІТОВА ПРАКТИКА ТА УКРАЇНА» (м. Київ, 29 квітня 2014 р.)
29 квітня 2014 року Інститут економічних досліджень та політичних
консультацій у партнерстві з Міністерством економічного розвитку і торгівлі
України та Торгово-промисловою палатою України провів конференцію на
тему: «СПРОЩЕННЯ ПРОЦЕДУР МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ: СВІТОВА
ПРАКТИКА ТА УКРАЇНА» (м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33). У роботі
конференції взяли участь представники бізнесу і ділових асоціацій,
центральних органів виконавчої влади України, а також представники
міжнародних організацій − ЄЕК ООН, та місії EUBAM. За результатами
плідного обговорення різних аспектів проблем спрощення процедур
міжнародної торгівлі були розроблені рекомендації, реалізація яких сприятиме
покращенню регуляторного середовища зовнішньоекономічної діяльності.
1. Завершити доопрацювання національної стратегії спрощення
процедур торгівлі (далі – Стратегії), розробленої ЄЕК ООН та Міжвідомчою
робочою групою з впровадження технології «Єдине вікно – локальне рішення»
в зоні діяльності Південної митниці та портів Одеської області (далі –
Міжвідомча робоча група), як стратегічної основи послідовного запровадження
заходів щодо спрощення процедур торгівлі в Україні.
При цьому зосередити основну увагу при подальшому доопрацюванні тексту
національної Стратегії на наступних чотирьох компонентах (елементах):
1) чітке та коротке формулювання пріоритетів розвитку України за умов
глобалізації;
2) короткий аналіз стану експорту та імпорту товарів і бажані орієнтири
майбутнього розвитку зовнішньоекономічної діяльності;
3) чіткий часовий графік реалізації Стратегії та річні показники оцінки
результатів очікуваних змін;
4) робочий план з виконання Стратегії із заходами, відповідальними
відомствами та термінами виконання.
2. Провести широке обговорення національної Стратегії спрощення
процедур торгівлі за участю всіх зацікавлених сторін – міністерств, відомств
та ділової спільноти. На основі цього обговорення Стратегія має бути
доповнена та уточнена.
3. Для подальшої роботи над Стратегією та її ефективної
імплементації необхідно створити механізм співпраці між ЄЕК ООН,
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міжвідомчою
робочою групою, Міністерством доходів і зборів України, Міністерством
інфраструктури України, Міністерством аграрної політики та продовольства
України, Міністерством юстиції України, Українським Національним
комітетом Міжнародної Торговельної Палати, Торгово-промисловою палатою
України та іншими зацікавленими сторонами.
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При цьому треба розробити механізм координації Міністерством
економічного розвитку і торгівлі України всієї роботи із запровадження
Стратегії в майбутньому, зокрема у співпраці з іншими відомствами. Водночас
ЄЕК ООН і Міжвідомча робоча група продовжуватимуть співпрацювати в
частині редагування Стратегії.
4. Передбачити можливість внесення корективів до планів окремих
міністерств і відомств України в частині реалізації національної Стратегії.
При цьому треба внести необхідні зміни в регламентні документи Уряду та
центральних органів виконавчої влади з тим, щоб забезпечити швидке
здійснення опрацювання та узгодження відповідних документів та їх швидке
прийняття.
5. Створити національний орган/комітет з керівництва роботою щодо
виконання національної Стратегії. Такий національний орган/комітет може
виступати як міжвідомчий, державно-приватний форум для діалогу з чинних
проблем та пошуку можливих рішень щодо спрощення процедур торгівлі
відповідно до Рекомендації № 4 ЄЕК ООН та ст. 13 Угоди СОТ про сприяння
торгівлі. Для цього варто використати досвід і структуру Міжвідомчої робочої
групи, яка діє на підтримку принципів "єдиного вікна" та спрощення процедур
торгівлі.
6. Підтримати подальший покроковий розвиток проекту "єдине вікно
– локальне рішення": починаючи з успішного застосування системи
портового співтовариства в портах Одеської області (ППЛ 33-35), та мати на
меті створення "національного єдиного вікна" на морському транспорті або
взагалі на транспорті (в цьому зв’язку доцільно скористатись досвідом
Фінляндії).
7. Організувати тренінг на основі Керівництва ЄЕК ООН із
впровадження заходів щодо спрощення процедур торгівлі (Trade Facilitation
Implementation Guide) для службовців міністерств та відомств України, які
прийматимуть безпосередню участь у розробці та запровадженні таких заходів,
зокрема в частині, що стосується Угоди СОТ про сприяння торгівлі.
8. Важливим елементом роботи зі спрощення процедур торгівлі має стати
оцінка економічної вартості відповідних заходів та вартості функціонування
пропонованих систем.
Рекомендації конференції «Спрощення процедур міжнародної торговлі: світова практика та Україна» (м. Київ, 29.04.2014 р.,
www.ier.com.ua/.../Site_Recomendations_confe...)
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