
 
 

КРУГЛИЙ СТІЛ 
на тему «Громадська оцінка стану та перспектив 

реформування Вінницької митниці у розрізі 
спрощення процедур торгівлі»  

 

Дата проведення:  9 жовтня 2018 року 

Місце проведення: м. Вінниця, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
 

09:30-10:00 Реєстрація учасників.  

модератор  Андрій Бутін,  старший науковий співробітник ГО «Інститут економічних досліджень 
та політичних консультацій» 
 

10:00-10:25 ВІТАЛЬНЕ СЛОВО: 

 Андрій ГИЖКО, Перший заступник Голови Вінницької ОДА 

 Ігор ПУТИШИН, Перший заступник начальника Вінницької митниці ДФС 

 Олександр ПЕЧАЛІН, Голова Правління  ГО "Вінницька обласна організація "Спілка 
підприємців "СТІНА" 

 Юрій ЗАХАРЧУК, Голова Громадської ради при ДФСУ Вінницької області 

10:25-10:50 Презентація аналітичного звіту «Спрощення процедур торгівлі в Україні: оцінки та 
очікування бізнесу 2017/2018»  
 

Оксана КУЗЯКІВ, керівник проекту, виконавчий директор ГО «Інститут економічних 
досліджень та політичних консультацій» 

10:50-11:00 ЗАПИТАННЯ - ВІДПОВІДІ 

11:00-11:20 Стан реформування Вінницької митниці ДФС: результати і перспективи  
 

Ігор ПУТИШИН,  радник податкової та митної справи І рангу, Перший заступник 
начальника Вінницької митниці ДФС 

11:20-11:30 ЗАПИТАННЯ - ВІДПОВІДІ 

11:30-11:50 Презентація оцінки роботи митниці Вінницької області та рекомендації щодо покращення 
її роботи,  ГО "Вінницька обласна організація "Спілка підприємців "СТІНА" 

Захід проводиться за підтримки проекту «Діалог зі сприяння торгівлі». 
 Проект реалізує ГО «Інститут економічних досліджень і політичних консультацій» за фінансової підтримки Європейського 

Союзу та співфінансується Міжнародним фондом “Відродження” 



 

 

 

Олександр СОЛОГУБ, Керівник проекту  «Громадський вплив на процеси реформування 
Вінницької митниці» 
 

11:50-12:00 ЗАПИТАННЯ - ВІДПОВІДІ 

12:00-12:45 Обговорення та затвердження резолюції щодо звернення до керівництва Вінницької 
митниці ДФСУ стосовно врахування підготовлених пропозицій шляхом внесення їх у план 
робіт наказом (або аналогічним за змістом нормативним документом) по установі. 
 
ПИТАННЯ ДИСКУСІЇ  

 Чого хочуть учасники ЗЕД від держави? 

 Чому в різних областях України роботу митниці оцінюють по-різному? 

 Оцінка та шляхи покращення роботи Вінницької митниці ДФС України  

 Чи можна покращити роботу митниці на регіональному рівні? 

12:45-13:00 Підбиття результатів обговорення 

13:00-14:00 Неформальне спілкування  

Захід проводиться за підтримки проекту «Діалог зі сприяння торгівлі». 
 Проект реалізує ГО «Інститут економічних досліджень і політичних консультацій» за фінансової підтримки Європейського 

Союзу та співфінансується Міжнародним фондом “Відродження” 


