
Мінфін та Держмитслужба розпочинають оцінку кваліфікації та доброчесності митників
Уряд передає сферу управління Офісом з просування експорту 

Чи потрібна криміналізація товарної контрабанди?
Можливість для українських дослідників
«Соляна дорога» –туристичний шлях від центру Херсонщини до морів

Волинська Торгово –промислова палата (м. Луцьк)

НОВИНИ МИТНИЦІ 

НОВИНИ УЧАСНИКІВ ІНІЦІАТИВИ

ЗНАЙОМСТВО З УЧАСНИКАМИ ІНІЦІАТИВИ

Міністерство фінансів разом з Держмитслужбою за підтримки
міжнародних партнерів США та ЄС запускають
експериментальний проект щодо оцінки кваліфікації та
доброчесності посадових осіб митних органів. Про це розповів
заступник Міністра фінансів Юрій Драганчук в інтерв’ю
виданню «Інтерфакс-Україна». За його словами, таку атестацію
буде проходити весь особовий склад митниці та всі керівники.
Успішне проходження кожною посадовою особою оцінювання
кваліфікації та доброчесності буде обов’язковою умовою для
подальшої роботи в Держмитслужбі.

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 фінансової
підтримки Європейського Cоюзу, МФ «Відродження» та Atlas Network.

               Сподіваємось, Вам буде цікаво!

ДАЙДЖЕСТ НОВИН 
УЧАСНИКІВ ГРОМАДСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ 
«ЗА ЧЕСНУ ТА ПРОЗОРУ МИТНИЦЮ»
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НОВИНИ МИТНИЦІ
Мінфін та Держмитслужба розпочинають оцінку кваліфікації та
доброчесності митників

Проект започатковано в рамках реформи щодо переходу до роботи Держмитслужби у форматі єдиної
юридичної особи. Перші оцінювання планується розпочати вже у вересні. Процедура оцінювання
передбачатиме тестування на знання митного законодавства, на загальні здібності, уміння та навички.
За умови успішного проходження тестування з посадовою особою буде проводитися співбесіда.
При оцінці доброчесності увагу буде звернено на відповідність відомостей про витрати і майно
посадової особи та її близьких осіб задекларованим доходам; відповідність способу (рівня) життя
посадової особи та її близьких осіб задекларованим доходам тощо.
До складу комісій, які проводитимуть оцінку кваліфікації та доброчесності, планується залучити
представників Міністерства фінансів, Держмитслужби, НАДС, НАЗК, НАБУ.
Докладніше

https://bit.ly/35enWJ9


аналітика та стратегія;
юридична підтримка;
доступ до фінансування;
промоція та освіта;
цифрова трансформація;
експорт;
інфраструктура - розвиток організацій підтримки бізнесу;
державно-приватний діалог, комунікація та партнерство;
інновації;
інвестиції.

Вже цього року планується створити на базі Офісу з просування експорту першу в Україні державну
агенцію з розвитку підприємництва та експорту як єдину інституцію, що займатиметься побудовою
повноцінної екосистеми підтримки малого та середнього бізнесу. Координація агенції в рамках
постанови про розподіл функцій належатиме Віце-прем’єр-міністру —   Міністру цифрової
трансформації Михайлу Федорову.

Сторення Агенції з розвитку підприємництва та експорту сприятиме актуалізації національної
стратегії малого та середнього підприємництва, розробці єдиних програм підтримки малого і
середнього бізнесу та експорту, створенню програм безповоротної фінансової підтримки у вигляді
мікрогрантів, грантів, мікрокредитів, забезпеченню цифровізації. 

Така трансформація передбачає, що в Україні вперше з’явиться орган, що буде відповідати за
реалізацію політики в сфері підприємництва.

Агенція передбачатиме декілька відділів з фокусом виключно на мікро, малі та середні підприємства:

Подібні агенції є у провідних країнах світу, вони слугують справжнім мостиком для комунікації між
бізнесом та владою, а також відповідають за результат виконання власного плану та поліпшення
бізнес-клімату в країні загалом.

Це рішення є визначним кроком для розвитку підприємництва в Україні.
Докладніше
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НОВИНИ МИТНИЦІ
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Уряд передає сферу управління Офісом з просування експорту 

Кабінет Міністрів України передає сферу
управління Офісом з просування експорту від
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства до Секретаріату Кабміну.
Відповідне розпорядження  опубліковане  на сайті
Уряду.

https://bit.ly/3hbP3Hf
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8 вересня 2020 року Інститутом економічних досліджень та політичних
консультацій (ІЕД) було презентовано аналітично-консультативну роботу
Чи потрібна криміналізація товарної контрабанди, яка була
підготовлена в рамках проєкту «Підтримка Громадської Ініціативи «За
чесну та прозору митницю», та проведено експертне обговорення
порушеного питання. 
Метою заходу було привернути увагу до питання криміналізації
товарної контрабанди, з’ясувати відношення  основних стейкхолдерів до
цього питання та надати рекомендації органам влади при ухваленні
відповідних рішень.

Основні тези, висловлені учасниками обговорення:

НОВИНИ УЧАСНИКІВ ІНІЦІАТИВИ

ДАЙДЖЕСТ НОВИН 
УЧАСНИКІВ ГРОМАДСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ 

«ЗА ЧЕСНУ ТА ПРОЗОРУ МИТНИЦЮ»

Чи потрібна криміналізація товарної контрабанди?

Можливість для українських дослідників: опублікуйте свою статтю у
міжнародному журналі з митних питань CRAJ

Цікава інформація від учасників Громадської Ініціативи Університет
митної справи та фінансів.
Державний коледж Індонезії (State Finance Polytechnic STAN) партнер
Міжнародної мережі митних університетів INCU (International Network
of Customs Universities) запрошує науковців, аспірантів, дослідників та
професорів Університету опублікувати власну наукову статтю у
фаховому журналі Customs Research and Application Journal (CRAJ),
який індексується у Google Scholar та Turnitin.

Журнал присвячений розширенню наукових досліджень у багатьох
областях, серед яких: управління кордонами, система управління ІТ,
розвиток людських ресурсів, міжнародна торгівля, державна політика
та регулювання, логістика, морська безпека та незаконна торгівля,
валютна та фіскальна політика.

>>  у першу чергу необхідно забезпечити невідворотність покарання;
>> важливо, щоб внаслідок криміналізації товарної контрабанди не постраждало більше добросовісних
декларантів, ніж контрабандистів, але наразі, цей ризик є досить значним з огляду на стан правоохоронної та
судової систем України;
>> необхідно реформувати систему відповідальності за порушення митних правил, адже діючі санкції не
відповідають принципам адекватності та співрозмірності. Передбачені санкції  є не пропорційними,
завеликими і не враховують розмір задіяної шкоди та ступеня вини особи;
>> диспозиції та гіпотези відповідних норм  занадто розмиті, що дозволяє їх вільне трактування і застосування; 
>> через декриміналізовану товарну контрабанду, Україна, серед іншого, не може належним чином реагувати на
запити інших країн у сфері співпраці у кримінальних справах, пов’язаних з контрабандою товарів; 
>> діюча система відповідальності за митні порушення потребує реформування.    

Випуск №4, 31.08-14.09.2020

Публікація статті безкоштовна. Дедлайн подачі: 30 вересня 2020 року. 
Мова написання статті: англійська
 

За детальною інформацією звертайтесь у відділ міжнародних зв’язків УМСФ, за телефоном
+380567560558, або надсилайте листа на електронну скриньку ird.amsu@gmail.com.
Докладніше

 Докладніше 

http://www.ier.com.ua/ua
http://tfdialogue.ier.com.ua/
http://umsf.dp.ua/
https://bit.ly/2FkLst1
https://bit.ly/3m9gbKM
https://bit.ly/3m9gbKM
https://bit.ly/3m9gbKM


Мапа має qr-коди до атракцій і локацій по маршруту. Таким чином туристи можуть перейти на сайт і
самі збудувати собі тур їх поїздки по Херсонщині, дізнатися про культурну спадщину та зв'язатися з
місцевими операторами.
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У 2019 АРРТОТГ запустили туристичний кластер «Соляна дорога» за моделлю GREENWAYS. Це єдиний
туристичний коридор Херсонщини для розвитку мікро і малого підприємництва в малих громадах.

В рамках цього проекту, АРРТОТГ заручились підтримкою Херсонською ОДА, вже в січні встигли
підписати перший меморандум з Новою Каховкою, створили сайт www.arr.ks.ua/greenways/  та
випустили в світ 15 тисяч примірників кольорової мапи «Соляної дороги». 

НОВИНИ УЧАСНИКІВ ІНІЦІАТИВИ

ДАЙДЖЕСТ НОВИН 
УЧАСНИКІВ ГРОМАДСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ 

«ЗА ЧЕСНУ ТА ПРОЗОРУ МИТНИЦЮ»

«Соляна дорога» – туристичний шлях від центру Херсонщини до морів

Випуск №4, 31.08-14.09.2020

ЩО ТАКЕ GREENWAYS «СОЛЯНА ДОРОГА»?

Соляна дорога – це комплексний інфраструктурний проект сталого зеленого туризму, оснований на
історії Таврії.
Greenways – міжнародна система сертифікованих багатофункціональних туристичних коридорів для
пересування безмоторним транспортом чи пішохідним способом, що проходять вздовж природних
коридорів, історичних торгових шляхів тощо.

Хочемо поділитись історією успіху учасника Громадської Ініціативи АРР Таврійського об'єднання
територіальних громад м. Нова Каховка (АРРТОТГ) .

МАПА МАРШРУТУ

 Соляна дорога об’єднує: 

✔  15 населених пунктів
✔  36 туристичних локацій
✔  15 інвестиційних пропозицій

Докладніше

https://www.arr.ks.ua/greenways/
https://www.facebook.com/arrtotg/
https://www.arr.ks.ua/greenways/


найчисельніше бізнес-об’єднання в області;
незалежна організація, cтворена бізнесом – для бізнесу;
частина світової мережі торгово-промислових палат світу;
провідна асоціація для якісного розвитку бізнесу та сталого
зростання на регіональному, національному та міжнародних рівнях.

Волинська торгово-промислова палата– це:

 

З історії…
Історія створення палати бере свій початок у далекому 1917 році. Тоді, розпорядженням губернатора
Волинської губернії та відповідно до рішення засновницьких зборів Південно-Західного відділення
Російської Експортної Палати, була заснована Луцька торгово-промислова організація, метою якої,
згідно Статуту, було "улучшение экономических и политических интересов Луцких торгово-
промышленников". Багаторічний еволюційний шлях розвитку пролягав через низку інституцій, зокрема
обласне бюро товарних експертиз, Волинське відділення фірми "Львівзовнішсервіс, організацію-
правонаступника Волинське підприємство торгово-промислової палати України, утворене у 1995 році. І
тільки у 1997 році, завдяки активній участі промисловців і підприємців, підтримці
облдержадміністрації, була створена самостійна регіональна палата, першим президентом якої став
Науменко Сергій Васильович. Сьогодні Волинську торгово-промислову палату очолює Смолич
Олександр Вікторович.
 

Місія Створення та підтримка сприятливого ділового
середовища шляхом надання якісних послуг та захисту
інтересів бізнесу

Візія Волинська ТПП є надійним партнером для
кращого бізнес-середовища

Цінності  
1. Конкурентність та інновативність / Волинська ТПП
надає конкурентні та інновативні послуги для бізнесу.
2. Гнучкість Волинська ТПП йде назустріч потребам
бізнесу, зберігаючи при цьому свою незалежність.
3. Постійне вдосконалення Волинська ТПП шукає шляхи
покращення та розширення своїх послуг для бізнесу.
 

Волинська торгово-промислова палата  – недержавна, самоврядна організація, що об’єднує
юридичних та фізичних осіб, зареєстрованих згідно законодавства України.

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».

Волинська торгово-промислова палата м. Луцьк

Випуск №4, 31.08-14.09.2020

4. Соціальна відповідальність Волинська ТПП - соціально відповідальна організація перед бізнес-
спільнотою та суспільством.
5. Прозорість Волинська ТПП здійснює свою діяльність прозоро, на основі чинного законодавства.
 



Послуги у зовнішньоекономічній діяльності
- організація навчальних заходів для представників бізнесу;
- організація ділових поїздок (відвідання міжнародних форумів, виставок, конференцій в Україні та за кордоном);
- засвідчення документів пов'язаних із здійсненням зовнішньоекономічної діяльності (документів комерційного характеру);
- консультування з загальних питань розвитку бізнесу (фінансування, участь у міжнародних програмах і т.п.);
- оформлення та видача карнетів (книжок) АТА;
- письмові переклади. 
 

ДАЙДЖЕСТ НОВИН 
УЧАСНИКІВ ГРОМАДСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ 

«ЗА ЧЕСНУ ТА ПРОЗОРУ МИТНИЦЮ»
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Випуск №4, 31.08-14.09.2020

ПОСЛУГИ Волинської торгово-промислової палати 

Підтримка експорту 
-  аналітика ринків та вибір ринку експорту (ЄС, Канада)

-  аудит експортного потенціалу;
-  підготовка аналітичного звіту;

-  експертиза відповідності продукції вимогам ринків;
-  список потенційних покупців на ринках (ЄС, Канади, СНД);
-  організація зустрічей з покупцями B2B (онлайн та офлайн);

-  підбір актуальних міжнародних виставок та допомога в організації стенду.

Сертифікація товарів та митно-брокерські послуги 
-  надання консультацій з питань митного законодавства, митного оформлення документів,
декларування вантажів та ін;
- акредитація фірми, підприємства, фізичної особи-підприємця на митниці;
- оформлення вантажної митної декларації;
- оформлення попередніх митних декларацій;
- оформлення товаросупровідних документів (TIR, CMR, інвойсів, специфікацій та ін.);
- визначення коду товару, який підлягає митному оформленню, відповідно до українського класифікатора товарів
зовнішньоекономічної діяльності УКТ ЗЕД.

Послуги з сертифікації товарів
- підтвердження країни походження товарів, що експортуються з 

України та видача сертифікатів походження відповідних форм;
- підготовка та заповнення сертифікатів EUR.1 у рамках угод про вільну торгівлю з ЄС, 

ЄАВТ (Ісландiя, Швейцарія,  Норвегія, Ліхтенштейн) та Чорногорією;
-  оформлення висновків про походження товарів;
-  консультації з визначення походження товарів;

-  видача сертифікатів відповідності у Міжнародній добровільній системі «CERTEX».

Послуги з проведення експертиз та оцінки майна
- проведення експертиз якості, кількості, комплектності товарів;
-  судові, товарознавчі, автотоварознавчі, цінові експертизи;
-  оцінка нерухомості, машин, обладнання , транспортних засобів та земельних ділянок;
-  оформлення інформаційної довідки по коду товару згідно УКТ ЗЕД;
-  штрихове кодування товарів;
-  реєстрація торгової марки. Юридичні послуги

- засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили);
- юридичні консультації;

- реєстрація підприємств, змін до установчих документів;
- підготовка експортно-імпортних контрактів та договорів, проведення їх 

експертизи на предмет відповідності чинному законодавству;
- вирішення господарських та цивільних справ у Третейському суді при Волинській ТПП;

- представництво інтересів в Міжнародному комерційному арбітражному суді при ТПП України;
- виконання рішень судів України на території іноземних держав.

КЕРІВНИЦТВО:

Смолич Олександр Вікторович, Президент Волинської торгово-промислової палати
Киричук Віталій Володимирович, Віцепрезидент
Корнійчук Віра Василівна, Перший Віцепрезидент

Контакти: м. Луцьк, вул. Яровиця, 18
+38 (0332) 240555
Сайт https://vcci.com.ua/ 
Facebok www.facebook.com/VolynskaTPP
Telegram https://t.me/Volyn_CCI

https://vcci.com.ua/
https://vcci.com.ua/
http://www.facebook.com/VolynskaTPP
https://t.me/Volyn_CCI


Випуск підготовлено 
Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій 

в рамках проєкту Підтримка 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

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

УЧАСНИКІВ 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

ДАЙДЖЕСТ НОВИН 
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