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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!

У цьому випуску:
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За 4 роки роботи «єдиного вікна» на митниці здійснено низку
перетворень: від змін у законодавстві – до впровадження
технічних рішень для його ефективного використання.
На завершення І кварталу поточного року 100 % операцій для
імпорту здійснюються за допомогою «єдиного вікна» на митниці.

НОВИНИ МИТНИЦІ

ДАЙДЖЕСТ НОВИН 
УЧАСНИКІВ ГРОМАДСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ 

«ЗА ЧЕСНУ ТА ПРОЗОРУ МИТНИЦЮ»
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Реформування митниці: 4 роки «єдиному вікну» - 100 % імпортних операцій

Уряд запроваджує процес надання транзитних спрощень для приєднання
України до режиму спільного транзиту NCTS

Уряд схвалив приєднання української митниці до
європейської системи обміну даними.
Таким чином, Україна переходить на наступний
етап імплементації положень Конвенції про
процедуру спільного транзиту. Це передбачає:
> Обмін митною інформацією з 35 країнами
європейського регіону

       Докладніше

> Забезпечення ефективного митного контролю завдяки NCTS (Новій комп’ютеризованій
транзитній системі) через використання сучасних технологій під час здійснення контролю за
доставкою товарів.    Докладніше

Спрощення митних процедур сприятиме зростанню України в рейтингу
Doing Business
Кабінет Міністрів України під час засідання 12 серпня
2020 року підтримав проект постанови щодо
порядку надання дозволів на застосування
спеціального транзитного спрощення.

«Планомірно ми змінюємо українську митницю в бік прозорого європейського сервісу.
Спрощення митних процедур, які ми запускаємо, сприятиме і зростанню України в рейтингу
Doing Business», — підкреслив очільник Уряду. Докладніше

Як зауважив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, ідеться
про затвердження 8 різних форм транзитного
спрощення, які мають знизити корупційні ризики на
митниці, а також спростити процедури для бізнесу. 

Вигоди використання «єдиного вікна» для міжнародної торгівлі
очевидні. І не тільки для
підприємця у зв’язку з відсутністю потреби контактувати з цілою
низкою контролюючих органів, але й для споживачів імпортних
товарів, і, загалом, для держави через значне зменшення
різноманітних ризиків.                 

https://bit.ly/3k7JXi0
https://bit.ly/3k7JXi0
https://bit.ly/2PIAz6u
https://bit.ly/2DW7HF5


Опитування «Популярність «контрабандних»  товарів серед споживачів» було проведене
Громадською ініціативою «За чесну та прозору митницю»   онлайн з 6 до 15 липня 2020
року. Це п'яте з серії опитувань, які проводяться Ініціативою двічі на місяць.
Метою опитування було оцінити наскільки поширені на  українському ринку товари, що
завезені з порушенням митних правил,    з'ясувати ставлення споживачів до таких товарів та
готовність споживати такі товари.

НОВИНИ УЧАСНИКІВ ІНІЦІАТИВИ

ДАЙДЖЕСТ НОВИН 
УЧАСНИКІВ ГРОМАДСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ 

«ЗА ЧЕСНУ ТА ПРОЗОРУ МИТНИЦЮ»
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«Популярність «контрабандних» товарів серед споживачів» - результати
онлайн-опитування

Тренінг «Формула великих продажів» 

Із матеріалу ви дізнаєтесь:
– чи купують споживачі контрабандні товари?
– чи готові  споживачі купувати контрабандні товари?
– чи має значення для покупця  походження товару?
– що має значення для покупця при виборі товару?
– причини контрабанди та її вплив на економіку;
– як і кому необхідно боротися з контрабандою.
                                                            

  Детальніше      

Міжнародні можливості

Учасники Громадської Ініціативи  Університет митної
справи та фінансів надає широкі можливості міжнародної
мобільності для своїх студентів.
Пропонуємо Вашій увазі умови участі в освітніх програмах
в рамках співпраці УМСФ з міжнародними організаціями
та ЗВО-партнерами.

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie (Collegium Humanum - Warsaw
Management University, Варшавський Університет Менеджменту (Республіка Польща) -
програма подвійних дипломів (без ЗНО)       Детальніше      

Центр досліджень та консультацій запрошує власників, керівників та
провідних спеціалістів мікро-, малого та середнього бізнесу, взяти участь у
тренінгу «Формула великих продажів».
Дата – 15 жовтня 2020 року; Тривалість – 1 день з 13:00-17.00.
Мета заходу - підвищити компетенції щодо успішних та ефективних
продажів для розвитку свого бізнесу у відповідності до стратегічних цілей
компанії. Даний захід є унікальним в масштабах Хмельниччини, оскільки
торкається питань сталості бізнесу.      Детальніше

15 жовтня 2020
м. Хмельницький

http://www.ier.com.ua/files/Projects/2020/customs_initiative/goods_contraband_survey_report1.pdf
http://www.ier.com.ua/files/Projects/2020/customs_initiative/goods_contraband_survey_report1.pdf
http://www.ier.com.ua/files/Projects/2020/customs_initiative/goods_contraband_survey_report1.pdf
http://www.ier.com.ua/files/Projects/2020/customs_initiative/goods_contraband_survey_report1.pdf
https://bit.ly/3gzMsr9
https://www.facebook.com/events/289644792246426/
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Всеукраїнський молочний форум – 2020

15 жовтня 2020
м. Хмельницький

Спілка молочних   підприємств України, 25.09.2020
проводять Всеукраїнський молочний   форум – 2020.
Під час Форуму  представники компаній - виробників
молочної продукції обговорять наступні питання:
>>презентація Національної Програми розвитку молочної
галузі України на 2020-2030 роки;
>>проблеми та перспективи розширення бази молочної
сировини;
>>боротьба з підробною та фальсифікованою продукцією;

Учасники Громадської Ініціативи Громадська
організація «СФЕРО», в рамках програми
«Ініціатива секторальної підтримки громадянського
суспільства», оголошує тендер на проведення
тренінгу з стратегічного планування, фасилітованих
сесій з стратегічного планування, консультацій з
стратегічного планування.

НОВИНИ УЧАСНИКІВ ІНІЦІАТИВИ

ДАЙДЖЕСТ НОВИН 
УЧАСНИКІВ ГРОМАДСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ 

«ЗА ЧЕСНУ ТА ПРОЗОРУ МИТНИЦЮ»Випуск №2, 03-17.08.2020

Тендер на проведення тренінгу з стратегічного планування

Очікується, що в результаті роботи залученого експерта спільно буде розроблено та
затверджено стратегічний та операційний плани організації.
Тренінг, фасилітовані сесії та консультації планується провести в кінці серпня –в вересні
2020р., кількість учасників – 10-15 осіб.  
Максимальна сума тендеру:
>>тренінг з стратегічного планування (2 онлайн тренінга по 4 години) – 5 040 грн.
>>фасилітовані сесій з стратегічного планування (5 онлайн сесій по 4 год. – 12 600 грн.
>>онлайн консультації щодо доопрацювання стратегічного та операційного планів організації
(онлайн, 15 год.) – 4 500 грн.
Планується, що всі заходи організовуватимуться через веб-кімнату Zoom.                Детальніше

>>розробка концепції лобіювання державної підтримки молокопереробної галузі (великих,
середніх, малих та крафтових підприємств);
>>сучасне виробниче устаткування та технології;
>>проблеми та перспективи роботи на міжнародних ринках, імпорт-експорт продукції та
сировини;
>>особливості роботи з рітейлом;
 >>методологія збору, статистика та аналітика даних молочної галузі України;
 >>перспективи та впровадження якісного шкільного та спеціалізованого харчування.
Вартість участі:
$ малі та крафтові компанії - 1999 грн.      $$ стандарт - 3 999 грн.          $$$ VIP пакет - 9 999 грн.
представник галузевої Асоціації або наукового закладу - безкоштовно 1 особа.
Докладніше

25.09.202025.09.202025.09.2020
КИЇВКИЇВКИЇВ

https://bit.ly/2DT67ns
http://www.dairyforum.site/


Університет митної справи та фінансів утворився 3 вересня 2014 року шляхом об'єднання
Академії митної служби України та Дніпропетровської державної фінансової академії.

ДАЙДЖЕСТ НОВИН 
УЧАСНИКІВ ГРОМАДСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ 

«ЗА ЧЕСНУ ТА ПРОЗОРУ МИТНИЦЮ»
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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".

Університет митної справи та фінансів м. Дніпро

У 2009 році між Академією митної
справи України, правонаступником
якого є Університет, і Всесвітньою
митною організацією був підписаний
Меморандум про взаєморозуміння,
завдяки якому стало можливим вести
плідну співпрацю через здійснення на
світовому рівні навчання в митній
справі, освітньої діяльності,
інституційного розвитку та різних
досліджень. 
 

Відповідно до Меморандуму на базі Університету в 2010 році було створено Регіональний
навчальний центр (РНЦ)  — міждисциплінарний центр університетського рівня для
Європейського регіону ВМО, робота якого розпочалася 1 вересня 2010 року. Регіональний
навчальний центр є пілотною базою Європейського Регіону і унікальним Центром ВМО
університетського рівня, в основу якого покладено три складові: навчально-методична,
наукова та організаційна робота. Метою ВМО є просування і підтримка впровадження
політики ВМО на регіональному рівні; проведення навчальної експертизи через розвиток
регіональної навчальної експертизи та розширення змішаної навчальної мережі; створення
інтегрованої системи підготовки та підвищення кваліфікації митників під егідою ВМО,
проведення наукових досліджень в галузі митної справи.
Разом з тим, Університет є членом Міжнародної мережі митних університетів, співпрацює
збагатьма інститутами, є активним виконавцем міжнародних національних проектів, одним з
яких є PICARD ВМО (Partnership in Customs Academic Research and Development — Партнерство
в Митних наукових дослідженнях і розвитку). Працюючи з Центром міжнародної юридичної
освіти (Center for International legal studies), університет має можливість брати участь у
програмі «Visiting Professors for Universities in Eastern Europe and the CIS Republics» (Зарубіжні
лектори для університетів Східної Європи і пострадянського простору), завдяки чому в
університет вже прийшли досвідчені експерти-практики в галузі юридичних наук для
проведення серій лекцій з різних галузей права.
 
Ректор Бочаров Дмитро Олександрович - кандидат юридичних наук, доцент

Сайт Університету http://umsf.dp.ua
 

http://umsf.dp.ua/


Випуск підготовлено 
Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій 

в рамках проєкту Підтримка Громадської Ініціативи  
“За чесну та прозору митницю”

УЧАСНИКІВ ГРОМАДСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ 
«ЗА ЧЕСНУ ТА ПРОЗОРУ МИТНИЦЮ»

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

КОНТАКТИ ПРОЄКТУ :

сайт: www.tfd.ier.com.ua 
e-mail: customs@ier.kyiv.ua 

Facebook: www.facebook.com/TFD.IER 

Проєкт «Підтримка Громадської Ініціативи «За чесну та прозору митницю» виконує 
Інститут економічних досліджень  та політичних консультацій

 за фінансової підтримки
Європейського Союзу, МФ «Відродження» та Atlas Network

ДАЙДЖЕСТ НОВИН 
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