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Шановні читачі! 

Перед Вами випуск щомісячного моніторингу сприяння 
торгівлі в Україні, продукт проекту “Сприяння 
розвитку торгівлі за рахунок сприяння діалогу між 
представниками громадянського суспільства і 
органами державної влади (Діалог зі Сприяння 
Торгівлі)”. Ми прагнемо надати Вам найсвіжішу та 
найбільш актуальну інформацію стосовно процедур 
спрощення торгівлі. Тому для нас дуже важлива Ваша 
думка, відгуки та побажання щодо комунікаційних 
зв'язків та методів надання інформації на адресу: 
tfd@ier.kiev.ua  

 

mailto:tfd@ier.kiev.ua
mailto:tdf@ier.kiev.ua
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ,  ЩО НАБУЛИ ЧИННОСТІ  

Прийнято нову редакцію 
Закону про ліцензування 
видів господарської 
діяльності 

Закон України від 2 березня 2015 
року №222-VIII «Про ліцензування 
видів господарської діяльності»  

Верховною Радою було прийнято 
нову редакцію Закону про 
ліцензування певних видів 
господарської діяльності. Цей закон 
скасовує 26 ліцензій, які  створювали 
підґрунтя для корупції та стримували 
розвиток бізнесу, зокрема й 
зовнішньої торгівлі. Зокрема, 
законом передбачено скасування 
ліцензування діяльності митних 
брокерів. 

Закон був підписаний Президентом 
наприкінці березня 2015 року і 
набуде чинності 28 червня 2015 року. 

Джерело: zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/222-19/print1382537453087200 

Державна фіскальна 
служба затвердила новий 
перелік тестових завдань 
для брокерів 

Наказ Державної фіскальної служби 
України (ДФСУ) від 17 березня 2015 
року №185 «Про затвердження 

Переліку тестових завдань для 
перевірки знань агентів з митного 
оформлення (представників митних 
брокерів)»   

Наказом ДФСУ затверджено перелік 
тестових завдань для перевірки 
знань агентів з митного оформлення. 
Метою цього рішення є поліпшення 
контролю за професійними знаннями 
митних брокерів. При цьому, на 
Департамент спеціалізованої 
підготовки та кінологічного 
забезпечення Міндоходів покладено 
завдання забезпечити актуалізацію 
програмного забезпечення з 
перевірки знань агентів з митного 
оформлення. Згідно тексту Наказу, 
перелік питань буде розміщено на 
офіційному веб-порталі ДФСУ за 
адресою: www.sfs.gov.ua.  

Затвердження розширеного переліку 
завдань для контролю знань агентів з 
митного оформлення має сприяти 
більшому професіоналізму вчинення 
митних дій, а отже – швидшому 
процесу митного оформлення. 

Джерело: sfs.gov.ua/zakonodavstvo/
mitne-zakonodavstvo/
nakazi/63605.html 

Кабінет Міністрів своїм 
Розпорядженням закрив 
окремі прикордонні у 

східних регіонах України 

Розпорядженням КМУ від 18 лютого 
2015 р. № 106-р «Про закриття 
пунктів пропуску через державний 
кордон»  

Кабінет Міністрів своїм 

Розпорядженням зупинив роботу 

окремих пунктів пропуску на східних 

кордонах України, де відбуваються 

бойові дії. У списку, що додається до 

Розпорядження КМУ, зазначені три 

міжнародних (міждержавних) пункти 

прикордонного і митного контролю, 

а саме Червонопартизанськ, Дьоміно

-Олександрівка і Новобіла 

(автомобільні пункти пропуску), та 17 

пунктів пропуску місцевого значення. 

Міністерству закордонних справ 

доручено довести до відома 

дипломатичних представництв 

іноземних держав в Україні 

інформацію про закриття пунктів 

пропуску. 

Розпорядження є логічним кроком у 

світлі російсько-українського 

конфлікту на сході України.  

Джерело: zakon2.rada.gov.ua/laws/

show/106-2015-%D1%80 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/222-19/print1382537453087200
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/222-19/print1382537453087200
http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/mitne-zakonodavstvo/nakazi/63605.html
http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/mitne-zakonodavstvo/nakazi/63605.html
http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/mitne-zakonodavstvo/nakazi/63605.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/106-2015-%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/106-2015-%D1%80
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ПРОЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ  

Пропонуються зміни до 
регламенту порядку 
переміщення через митний 
кордон України товарів, які 
підлягають оцінці 
відповідності 

Проект Закону №2240 від 26.02.2015 
«Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
регламенту порядку переміщення 
через митний кордон України 
товарів, які підлягають оцінці 
відповідності» 

Етап проходження: зареєстровано в 
комітеті Верховної Ради 

Ініціатор: Міністерство фінансів 
України 

Відповідно до законопроекту, під час 
митного оформлення товарів у 
митному режимі імпорту, реімпорту 
або будь-якому іншому митному 
режимі, який передбачає вільний 
обіг товарів на митній території 
України, необхідно надавати 
супроводжувальні документи 
відповідно до вимог, встановлених 
технічними регламентами, а також 
забезпечувати наявність на продукції 
Національного знака відповідності, 
якщо його нанесення на продукцію 
передбачено технічним регламентом 
на відповідний вид продукції. 

Законопроект має на меті посилення 
контролю за дотриманням вимог 
технічних регламентів, однак це 
ускладнює процедуру митного 

оформлення товарів. 

Дата реєстрації в ВР: 26.02.2015 

Джерело: w1.c1.rada.gov.ua/pls/
zweb2/webproc4_1?
id=&pf3511=54197 

Зареєстровано проект 
закону, що має зменшити 
вияви корупції 

Проект Закону №2485 від 27.03.2015 
про внесення змін Закону України 
«Про запобігання корупції» (щодо 
проведення спеціальної перевірки) 

Етап проходження: зареєстровано в 
комітеті Верховній Раді 

Ініціатори: народні депутати України  

Законопроектом встановлюються 
принципи здійснення спеціальних 
перевірок державних службовців з 
метою протидії корупції. Спеціальна 
перевірка застосовується щодо 
високопосадовців, зокрема перших 
заступників і заступників міністрів, 

Генерального прокурора, Голови 
Служби безпеки України, Голови 
Національного банку України, 
керівників відомчих міністерських 
підрозділів. Перевірка проводиться 
після завершення повноважень 
державного службовця. 
Законопроектом встановлено 
наступний регламент проведення 
перевірки: спеціальна перевірка 
призначається не пізніше 
десятиденного терміну з моменту 
припинення повноважень 
посадовою особою і має бути 
проведена  у термін, що не 
перевищує вісімдесят днів. 
Спеціальну перевірку проводить 
спеціально уповноважений орган з 
питань антикорупційної політики. 
Проведення перевірки не може бути 
зупинене або скасоване за рішенням 
суду чи іншого державного органу. 

Особа на момент призначення на 
державну посаду  повинна в 
письмовій формі дати згоду на 
проведення спеціальної перевірки 
при припиненні повноважень. Без 
такої згоди особа не може бути 
призначена на державну посаду. 

Закон може мати деякий вплив на 
зменшення корупції в Україні, однак 
він потребує допрацювань, зокрема, 
не визначено повноваження осіб, що 
проводять перевірку і уповноважені 
до перевірки органи. 

Дата реєстрації в ВР: 27.03.2015 

Джерело: w1.c1.rada.gov.ua/pls/
zweb2/webproc4_1?
id=&pf3511=54564 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54197
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54197
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54197
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54564
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54564
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54564
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 НОВИНИ 

Створено Міжвідомчу 
робочу групи зі спрощення 
процедур міжнародної 
торгівлі та логістики в 
Україні 

На сімнадцятому засіданні 
Міжвідомчої робочої групи з 
впровадження технології «Єдине 
вікно - локальне рішення» в зоні 
діяльності Південної митниці та 
портів Одеської області було 
прийняте рішення про її 
реорганізацію в Міжвідомчу робочу 
групу зі спрощення процедур 
міжнародної торгівлі та логістики в 
Україні та план дій на 2015 рік. 

На засіданні також було розглянуто 
питання підготовки до П’ятого 
міжнародного семінару ЄЕК ООН 
«Спрощення процедур міжнародної 
торгівлі та логістики в Україні. Від 
локального рішення до національної 
стратегії».  

Також на засіданні було 
проінформовано про те, що в 

Іллічівському порту було введено 
процедуру попереднього 
оформлення вантажу до в'їзду 
транспортного засобу в порт.  У 
морському порту «Південний» 
триває експериментальна 
експлуатація модуля «вільна 
практика», ведеться робота з 
підключення ІСПС (інформаційної 
системи портового співтовариства) на 
терміналах компанії «ТИС» і на 
контейнерному терміналі. 

Організована робоча група за участю 
представників морських портів, 
Одеської митниці і Центра обробки 
даних, завданням якої є моніторинг 
часу, витраченого на оформлення 
контейнерів у морському порту з 
метою проведення дослідження 
витрат часу на випуск товарів згідно 
методології Всесвітньої митної 
організації. Комплекс цих заходів 
дозволить спростити митне 
оформлення товарів на Одеській 
митниці. 

Джерело: www.singlewindow.org/
events/31 

Уряд звільнив низку 
державних службовців 
Державної фіскальної 
служби України 

За результатами службового 
розслідування діяльності вищих 
посадових осіб Державної фіскальної 
служби України, Уряд України 
прийняв рішення про звільнення 
Першого заступника Голови ДФС, 
керівника податкової міліції 
Володимира Хоменка та заступника 
керівника Державної фіскальної 
служби, відповідального за 
діяльність митниці, Анатолія 
Макаренка. Про це Прем’єр-міністр 
України Арсеній Яценюк заявив на 
засіданні Уряду в 23 березня. Також, 
після оголошення результатів 
службового розслідування, у 
відставку подав Голова ДФС Ігор 
Білоус. 

Розслідування виявило випадки 
застосування корупційних схем у 
ДФС. Серед основних виявлених 
корупційних схем названо «відкати» 

http://www.singlewindow.org/events/31
http://www.singlewindow.org/events/31
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при відшкодуванні податку на 
додану вартість. Прем’єр-міністр 
зазначив, що «вертикальна система 
збору з кожної партії товарно-
матеріальних цінностей зараз 
змінилася на тотальну контрабанду 
та корупцію безпосередньо на 
митних постах. Наверх не носять, все 
внизу ділять, що підтримується 
представниками правоохоронних 
органів». 

Боротьба з корупцією є одним з 
ключових елементів забезпечення 
прозорого, ефективного і 
безперешкодного функціонування 
митниць.  

Джерело: www.kmu.gov.ua/control/
uk/publish/article?
art_id=248030742&cat_id=244274130 

Українські та польські 
митники обговорили 
питання міжрегіонального 
співробітництва 

На засіданні Комісії з питань пунктів 
пропуску та прикордонної 
інфраструктури українсько-польської 
Міжурядової координаційної ради з 
питань міжрегіонального 
співробітництва, що відбулось 19 
березня, було обговорено питання 

співробітництва між митними 
органами України і Польщі. 

Під час засідання українська та 
польська сторони обговорили 
ситуацію в пунктах пропуску на 
українсько-польському державному 
кордоні.Сторони також обмінялися 
інформацією щодо стану реалізації 
домовленостей з попередньої 
зустрічі. Комісія визнала, що 
реалізація деяких з них, зокрема 
відкриття пункту пропуску «Угринів-
Долгобичув» та функціонування 
Системи попереднього повідомлення 
про виникнення надзвичайних 
ситуацій на українсько-польському 
кордоні позитивно вплинуло на 
переміщення осіб, товарів та 
транспортних засобів, операцій 
зробили роботу митниці більш 
ефективною.. 

Представники польської сторони 
проінформували щодо організації 
автомобільного пункту пропуску 
«Нижанковичі – Мальховіце». У 2015 
році планується завершення 
проектних робіт, а будівництво 
розпочнеться наступного року і 
триватиме 2-3 роки. Також, було 
прийнято рішення про глибше 
співробітництво митних органів 
української і польської сторін. 

Результати зустрічі сприятимуть 
розбудові митної інфраструктури на 
західному кордоні України і 
поглибленню співпраці митних 
органів України і Польщі, що, у свою 
чергу, є шляхом для досягнення 
прозоріших, простішихі 
необтяжливих  митних процедур. 

Джерело: lv.sfs.gov.ua/media-ark/
news-ark/189665.html 

З корупцією на митниці 
будуть боротись спеціально 
створені бригади  

Голова Кабінету Міністрів України А. 
Яценюк доручив главі МВС України 
Арсену Авакову створити спеціальну 
оперативно-слідчу групу для 
боротьби із корупцією на місцях. Про 
це Яценюк повідомив під час 
розширеного засідання колегії МВС 
України. 

Спецбригади із Києва приїздитимуть 
без жодного попередження в ту чи 
іншу область для виявлення 
корупціонерів на місцях. Серед 
органів, які будуть підпадати під 
перевірки, названо митниці. 

Прем’єр-міністр зазначив, що такі 
бригади «отримують зовсім інший 
рівень зарплати і грошового 
забезпечення», що дозволить 
розраховувати на неупередженість і 
об’єктивну оцінку діяльності органів, 
що підпадають під перевірку. 

Крім цього, до боротьби з корупцією 
будуть залучатись іноземних слідчі. 
Зараз діє форма міжнародного 
слідчого доручення, однак Яценюк 
доручив МВС внести зміни в 
законодавство, щоб Україна за 
рішенням слідчого могли залучати до 
проведення слідчих дій професійних 
представників із США та окремих 
країн ЄС. 

Джерела:  www.kmu.gov.ua/control/
uk/publish/article?
art_id=248044661&cat_id=244274130 
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Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні, підготовлений Інститутом економічних 
досліджень та політичних консультацій в рамках проекту “Діалог зі Сприяння Торгівлі”  за 
фінансової підтримки Європейського Союзу, має виключно інформаційний характер. Хоча ми 
доклали самих ґрунтовних зусиль для підготовки якомога точнішої публікації, ми не беремо на себе 
жодної відповідальності за можливі помилки. Інститут не несе зобов'язань за будь-які збитки чи інші 
проблеми, які виникли прямо чи опосередковано через використання будь-якої частини цієї 
публікації. В разі використання обов'язковим є посилання на Інститут економічних досліджень та 
політичних консультацій.  

Номер проекту: ENPI/2013/ 333-433. 

Проект спрямований на зміцнення потенціалу бізнес-асоціацій і НУО щодо визначення і сприяння 
реалізації заходів політики зі сприяння розвитку торгівлі, створюючи цим самим підґрунтя для 
успішної інтеграції України в світову економіку взагалі і подальшу інтеграцію в ЄС зокрема.  

Завдання Проекту:  

  Покращення потенціалу бізнес-асоціацій і НУО щодо визначення адміністративних і регуляторних 
заходів, які спрямовані на сприяння розвитку торгівлі, здійснення моніторингу та оцінки прогресу 
їхнього виконання, а також пропагування змін, що створюють комфортні для ведення бізнесу 
умови; 

 Сприяння політичному діалогу між бізнес-асоціаціями / НУО і органами державної влади, 
спрямованому на реалізацію заходів політики сприяння розвитку торгівлі; 

 Зменшення торгових витрат в Україні  

Основні результати проекту: 

 Зміцнений потенціал бізнес-асоціацій і НУО щодо визначення адміністративних і регуляторних 
заходів, які спрямовані на сприяння розвитку торгівлі, здійснення моніторингу та оцінки процесу 
їхнього виконання, а також інформаційно-пропагандистська робота щодо змін (вимірюються за 
кількістю інформаційно-пропагандистських кампаній, переваг політики, осіб, що пройшли 
навчання) 

 Розроблений стандартизований інструмент МіО ходу виконання заходів з сприяння розвитку 
торгівлі; проведено чотири етапи МіО, включаючи опитування 1000 фірм в рамках одного етапу  

 Більше залучення бізнес-асоціацій, НУО до діалогу з органами державної влади стосовно заходів з 
сприяння розвитку торгівлі (визначається за перевагами політики, охопленням дебатів / слухань, 
участю в роботі громадських рад) 

 Зменшення торгових витрат, що стимулює розвиток міжнародної торгівлі (оцінюється за суб-
індексом “Doing Business”, Індексом логістичної ефективності) 

 Термін виконання: Квітень 2014 р. –  грудень 2017 р. 
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