ДАЙДЖЕСТ НОВИН
УЧАСНИКІВ ГРОМАДСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ
«ЗА ЧЕСНУ ТА ПРОЗОРУ МИТНИЦЮ»
Випуск №1, 20.07-03.08.2020
Шановні читачі!
Перед Вами Інформаційний бюлетень, продукт Інституту
економічних досліджень та політичних консультацій, який
публікується в рамках проєкту Підтримка Громадської
Ініціативи “За чесну та прозору митницю” за підтримки
Європейського Cоюзу, МФ “Відродження” та Atlas Network.

Сподіваємось, Вам буде цікаво!

ПРО НАС
Громадська Ініціатива «За чесну та прозору митницю»
(далі Ініціатива) була започаткована в рамках
реалізації проєкту «Діалог зі сприяння торгівлі», який
впроваджувався Інститутом економічних досліджень
та політичних консультацій протягом 2014-2018 років.
На сьогоднішній день Ініціатива виконується у рамках
проєкту Підтримка Громадської Ініціативи «За
чесну та прозору митницю» за підтримки ЄС, МФ
"Відродження та Atlas Network.
До складу Ініціативи входять 26 організацій майже зі
всіх регіонів України.

У цьому випуску:
Про нас
Тренінг «Якісне управління фінансами
у Вашому бізнесі» на Волині
Учасники
Ініціативи
Університет
митної справи та фінансів підписали
договір
про
співробітництво
з
Держмитслужбою України
Оnline опитування щодо популярності
«контрабандних»
товарів
серед
споживачів
Вийшов черговий випуск щомісячного
інформаційного
бюлетеню
"Моніторинг сприяння торгівлі в
Україні" № 58, за липень 2020.
Знайомство
з
учасниками
Ініціативи: ГО "Інститут економічних
досліджень
та
політичних
консультацій" м. Київ

Проєкт «Підтримка Громадської Ініціативи «За чесну та прозору митницю» має сприяти
успіху реалізації реформ у митній сфері шляхом зміцнення організацій громадянського суспільства (ОГС)
та активізації діалогу між державою та інститутами громадянського суспільства.
Докладніше

НОВИНИ УЧАСНИКІВ ІНІЦІАТИВИ
Тренінг «Якісне управління фінансами у Вашому бізнесі» на Волині
Учасники Громадської Ініціативи «За чесну та прозору митницю»
Волинська торгово-промислова палата запрошують на тренінг
«Якісне управління фінансами у Вашому бізнесі», який
відбудеться 06.08.2020 у приміщені Волинської торговопромислової палати, м. Луцьк, вул. Яровиця, 18.
Тренінг орієнтований на підприємців, власників та керівників
малих підприємств.
Докладніше
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Учасники Ініціативи Університет митної справи та фінансів підписали договір про
співробітництво з Держмитслужбою України
24 липня Державна митна служба України та учасники
Ініціативи Університет митної справи та фінансів
підписали договір про співробітництво.
Держмитслужба та Університет домовились про
встановлення та розвиток співпраці з метою здійснення
наукової та науково-технічної діяльності.
Обидві сторони будуватимуть свої відносини на основі
принципів рівноправності, законності, взаємодопомоги,
взаємних інтересів, гласності та дотримання суспільних
інтересів.
За договором Університет здійснюватиме підвищення
кваліфікації працівників, займатиметься підготовкою
науково-педагогічних кадрів, погоджуватиме терміни
проходження практик для студентів тощо.
Докладніше

Оnline опитування щодо популярності «контрабандних» товарів серед споживачів
Громадська Ініціатива «За чесну та прозору митницю», як
платформа, що виконує моніторинг впровадження реформ у
митній сфері, провела online опитування щодо популярності
«контрабандних» товарів серед споживачів. Це опитування
дозволить з’ясувати ставлення українського споживача до
«контрабандних» товарів.
З результатами
04.08.2020.

опитування

ви

зможете

ознайомитися

Слідкуйте за новинами на нашій ФБ сторінці

Вийшов черговий випуск щомісячного інформаційного бюлетеню "Моніторинг
сприяння торгівлі в Україні" № 58, за липень 2020.
Уряд схвалив постанову про функціонування авторизованих економічних
операторів (АЕО)
Держмитслужба затвердила пояснення до УКТ ЗЕД
Набрали чинності накази Мінфіну, які регулюють застосування заходів
щодо сприяння захисту об’єктів прав інтелектуальної власності
Пропонується звільнити від ввізного мита устаткування, яке імпортується
для реалізації інвесторами значних інвестиційних проєктів... Докладніше
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ЗНАЙОМСТВО З
УЧАСНИКАМИ ІНІЦІАТИВИ
Давайте знайомитися ближче!
У цій рубриці ми будемо розповідати про учасників Громадської Ініціативи "За чесну та прозору
митницю".

ГО "Інститут економічних досліджень та політичних консультацій" м. Київ
ГО "Інститут Економічних досліджень та політичних
консультацій" - є засновником Громадської Ініціативи
"За чесну та прозору митницю".
Голова Правління - доктор економічних наук,
професор Ігор Бураковський.
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій - міжнародно-визнаний український
незалежний аналітичний центр, який спеціалізується на економічному аналізі та розробці
рекомендацій, розвитку громадянського суспільства в Україні.
Заснований в 1999 році, Інститут активно співпрацює з Урядом в процесі визначення пріоритетних
напрямків та механізмів реформ та веде активний діалог з усіма зацікавленими в змінах на краще
сторонами.
Напрацювання Інституту в сфері аналізу проблем економічного розвитку України, ділового клімату та
міжнародної торгівлі широко використовуються при розробці документів політики національного та
регіонального рівня, зокрема в процесі підготовки України до вступу до СОТ та укладання Угоди про
Асоціацію, Національної та регіональних стратегій розвитку МСБ, Національної експортної стратегії.

МІСІЯ - це вироблення
альтернативного
погляду
на
ключові
проблеми суспільного та
економічного розвитку
України.

Ключовими завданнями для реалізації місії на даному етапі є:
Вироблення фахової експертної оцінки в сфері економіки та економічної політики, розробка
стратегічних та інструментальних складових економічної політики
Формування громадської думки шляхом організації публічного діалогу та поширення знань
Сприяння розвитку економічних та суспільних наук, стимулювання розвитку дослідницької спільноти
в Україні.
В своїй роботі Інститут керується принципами вільного та демократичного ринку в відкритому
суспільстві. Необхідною передумовою роботи Інституту є його політична незалежність, яка забезпечує
неупередженість рекомендацій Інституту щодо проблем економічної політики та допомагає запобігти
маніпулюванню результатами досліджень. Водночас Інститут активно співпрацює з суб'єктами прийняття
політичних рішень для впровадження політичних рекомендацій в практику. Докладніше
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Випуск підготовлено
Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій
в рамках проєкту Підтримка Громадської Ініціативи
“За чесну та прозору митницю”

КОНТАКТИ ПРОЄКТУ:
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,
01054 Київ, Україна
тел. + 38 044 278-63-42
факс + 38 044 278-63-36
institute@ier.kiev.ua
www.ier.com.ua
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