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АДВОКАЦІЙНІ КАМПАНІЇ ДЛЯ СПРОЩЕННЯ
ПРОЦЕДУР ТОРГІВЛІ У ШЕСТИ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
РЕЗУЛЬТАТИ СПІВПРАЦІ
ІЕД ТА РЕГІОНАЛЬНИХ
ПАРТНЕРІВ

ЩО ПОКАЗАВ
ГРОМАДСЬКИЙ
МОНІТОРИНГ
Більшість підприємствучасників ЗЕД (66%)
розмитнюються
у своїй області
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Усі підприємства,
з якими були проведені
глибинні інтерв’ю,
мають досвід проходження митних процедур
через «єдине вікно»
Для порівняння, взимку
2017-2018 років майже
половина підприємств,
опитаних ІЕД у третій хвилі
опитування в рамках проекту «Діалог зі сприяння
торгівлі», не мали такого
досвіду.

Більше половини підприємств (60%) вважає,
що умови для ведення
бізнесу покращились
за останні два роки

Адвокація змін для
вирішення виявлених
проблем через проведення
діалогу між бізнесом і владою
на регіональному рівні

Митний та фітосанітарний контроль – більш
проблемні, з точки зору
підприємств, ніж інші
види контролю (санітарно-епідеміологічний,
ветеринарний, екологічний та радіологічний)

Підвищення
організаційної
спроможності
організацій-партнерів

Разом з цим, підприємства
переважно оцінюють
проблемність усіх
процедур низько.

ОСНОВНІ ПЕРЕШКОДИ
ПРИ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ
ОПЕРАЦІЯХ, ВИЯВЛЕНІ
ГРОМАДСЬКИМ МОНІТОРИНГОМ
нестабільна (незадовільна)
робота електронної системи
«єдиного вікна» на митниці
непрозора і необ’єктивна
процедура визначення митної
вартості при імпорті товарів
непрозорість процедури визначення коду УКТ ЗЕД товару
тривала процедура контролю
прав інтелектуальної власності
неповноцінний графік роботи
митниць по п’ятницях та вихідних
днях (нецілодобова робота
внутрішніх митних постів)
відсутність функціонуючого інституту авторизованого (уповноваженого) економічного оператора
відсутність повноцінно функціонуючого механізму постмитного аудиту
корупція
різні часові рамки роботи митниці та
суміжних служб та незлагодженість
роботи цих служб
недостатня професійність посадових осіб митниці та суміжних служб
черги
на митницях
непрозора процедура розгляду
скарг суб’єктів ЗЕД, які досить часто
розглядаються в тих же підрозділах,
на які надходить скарга
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