
Підтримка 

Громадської ініціативи

«За чесну та прозору митницю»

Поєкт виконує: 
За фінансової підтримки:

Новий проєкт ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій» (ІЕД)



«За чесну та прозору митницю»

ПРО  ПРОЄКТ

ЗАГАЛЬНА МЕТА ПРОЄКТУ полягає у посиленні спроможності 
громадянського суспільства брати участь у розробці економічної 
політики в Україні.

ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ: 

1. Сприяння діяльності громадської ініціативи «За чесну та прозору митницю»

2. Посилення діалогу між громадянським суспільством та державою для успішного 
впровадження в митній реформі

Термін реалізації проєкту: 
36 місяців, з 1 січня 2020 року.



«За чесну та прозору митницю»

ПРО  ПРОЄКТ

Громадська ініціатива «За чесну та 

прозору митницю» була започаткована в 

рамках реалізації проєкту «Діалог зі сприяння 

торгівлі» EUROPEAID / 134433 / L / ACT / UA , 

якій впроваджувався ІЕД з 2014 до 2018 року 

за фінансовою підтримки Європейського

Союзу та МФ «Відродження» 



«За чесну та прозору митницю»

ПРО  ПРОЄКТ

РП1 Оперативна підтримка «Громадської ініціативи «За чесну та прозору митницю»

РП2 Аналітична підтримка «Громадської ініціативи «За чесну та прозору митницю»

РП3 Сприяння публічному діалогу та адвокаційним кампаніям «Громадської ініціативи 

За чесну та прозору митницю» (підтримка громадських заходів, адвокаційні кампанії)

РП4: Розвиток інституційного та аналітичного потенціалу учасників «Громадської 

ініціативи За чесну та прозору митницю» (тренінги, суб-гранти для учасників ініціативи)

РП5: Адміністрування проєктом.

Робочі пакети:



«За чесну та прозору митницю»

ПРО  ПРОЄКТ



«За чесну та прозору митницю»

ЩО ВЖЕ ЗРОБЛЕНО

 ОПИТУВАННЯ

Проведено чотири етапи опитування, які відбулися за період 2015 - 2018 років.         

В кожній хвилі було опитано 1000+  українських підприємств, що здійснюють ЗЕД

 МЕРЕЖА ПАРТНЕРІВ 

Створено мережу партнерів, 49 учасників

 АДВОКАЦІЯ

Проведено 10 успішних адвокаційних компаній 

 ПУБЛІЧНІ ЗАХОДИ

50 публічних заходів, 50 висвітлених тем, 2200 учасників

Географія 

проєкту



«За чесну та прозору митницю»

ЩО ВЖЕ ЗРОБЛЕНО

 Аналітичні звіти 4 звіти

 Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі 52 випуски 

 Аналітична та консультативна діяльність 13 робіт 

 Інформаційно-аналітичний бюлетень «Путівник експортера» 3 випуски



«За чесну та прозору митницю»

ЩО ВЖЕ ЗРОБЛЕНО

Громадська Ініціатива 
«За чесну та прозору митницю»

 ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій» 

 ГО «Агенція міжнародної співпраці» 

 ГО «Асоціація регіональних засобів масової інформації» 

 ГО «Вінницька обласна організація «Спілка ПІДПРИЄМЦІВ «Стіна» 

 ГО «Луганська обласна агенція розвитку громад та регіону «Слобожанщина»   

 ГО «Центр стратегічного розвитку та реформ» 

 Асоціація українських виробників лакофарбової продукції 

 Асоціація суднобудівників України `Укрсудпром` 

 Університету митної справи та фінансів 

 ГО "Європа без бар'єрів"    

 Волинська торгово – промислова палата

 ГО «Громадський рух «Нова економічна політика»

 Ліга «Укршкірвзуттяпром»

 Спілка малих, середніх і приватизованих  підприємств України 

 Регіональна рада підприємців в Черкаській області 

 ГС "Агенція підтримки підприємництва та інвестицій"                

 Об’єднання «Спілка молочних підприємств України» 

 Асоціація підприємств інформаційних технологій України 

Наприкінці 2018 року Громадська Ініціатива 

«За прозору та чесну митницю» була 

ініційована Інститутом економічних 

досліджень та політичних консультацій у 

рамках проєкту «Діалог зі сприяння торгівлі» 

18 громадських організацій з різних регіонів України



«За чесну та прозору митницю»

ЩО ВЖЕ ЗРОБЛЕНО

Приєднуйтесь до Ініціативи

Хто може стати членом 

Громадської ініціативи 

«За чесну та прозору митницю»?

Громадські організації та аналітичні центри, 

які поділяють принципи «За чесну та прозору митницю»



«За чесну та прозору митницю»

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

КОНТАКТИ ПРОЄКТУ 

«За чесну та прозору митницю»

керівник: КУЗЯКІВ Оксана

kuziakiv@ier.kiev.ua

сайт: www.tfd.ier.com.ua

e-mail: customs@ier.kyiv.ua

Facebook: www.facebook.com/TFD.IER

ГО «Інститут економічних досліджень 

та політичних консультацій»

вул. Рейтарська 8/5-а, 01030 Київ, Україна

тел. + 38 044 278-63-42

факс + 38 044 278-63-36

institute@ier.kiev.ua

www.ier.com.ua


