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ЗНАЙОМСТВО З УЧАСНИКАМИ ІНІЦІАТИВИ

14 вересня Кабінет Міністрів України прийняв
рішення про здійснення доплат до заробітної плати
посадовим особам митних органів, які безпосередньо
здійснюють митний контроль та митне оформлення
товарів у пунктах пропуску через державний кордон
України, у місцях митного оформлення товарів на
митній території України та мають безпосередній
контакт з громадянами, іноземцями, перевізниками, а
також з іноземними товарами під час їх фізичного
огляду, чим піддають ризику своє життя і здоров’я, та
своїх сімей.

Постановою передбачено виділити Державній митній
службі України 160, 9 млн. гривень з Фонду боротьби
з COVID-19  на доплати митникам пропорційно
відпрацьованому часу в умовах
карантину.                                                       Докладніше

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!
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Цікава стаття від учасників Громадської
Ініціативи Європа без бар'єрів / Europe
without Barriers

Безвіз є. Ідеться не тільки про хай і обмежені,
але все ще реальні можливості поїхати в
Болгарію, Хорватію, Польщу або іншу країну ЄС
(за певних умов). Нам знову нагадали про його
зворотний бік — реформи, які залишаються
актуальними, незалежно від того, подорожують
громадяни зарубіжжям чи сидять у карантині. 
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Уряд затвердив положення про митні декларації окремих типів
Уряд ухвалив пакет документів, необхідних для надання
дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення
Уряд запровадив спеціальне мито на російські важкі дистиляти
та вугілля

Мінфін розробив порядок використання комплексних
скануючих систем стаціонарного типу

Уряд призначив нового тимчасово виконуючого обов’язки
голови Держмитслужби
В Україну прибули три контейнерні потяги з Китаю

Нормативно-правові акти, що набрали чинності

  Проєкти нормативно-правових актів

  Новини

  Докладніше

НОВИНИ УЧАСНИКІВ ІНІЦІАТИВИ

ДАЙДЖЕСТ НОВИН 
УЧАСНИКІВ ГРОМАДСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ 

«ЗА ЧЕСНУ ТА ПРОЗОРУ МИТНИЦЮ»

Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №59, вересень 2020

Чи може Україна втратити безвіз через ситуацію з призначенням              
 очільника САП

Випуск №5, 14 - 28.09.2020

Якщо точніше, Україні пригрозили позбавленням безвізу через недотримання взятих
зобов’язань.Недавнє призначення Верховною Радою членів комісії з відбору голови Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури підняло хвилю критики як в Україні, так і в ЄС. Українські антикорупційні
організації заявили, що вважають нових членів комісії некомпетентними та/чи заангажованими. У ЄС
нагадали про зв’язок між ефективністю і незалежністю антикорупційних інституцій та функціонуванням
безвізового режиму. І доступом до фінансової допомоги.
Читати статтю 

https://www.facebook.com/EwB.Ukraine/?__tn__=K-R&eid=ARB1DGadIps5zzjf-nzjf04d1JbCssqpIMrR31odvdb103c670z3EcCbC7BLXe_c8k0VGbvYwTrRJN5S&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARCm9VY_G62CtCbYyVVGDfAGffB3KSf2HdGxYlsLPO2HqhRyyTGf97V1WCLD2e1eB_UkSIxTN8bRt5XR8AtdihyJEeZi_23pcWFS8orK-9sSxEcmA6IIa-gQNZAPuFTkZNMS40ByCbyaAACrvWI-zAi01OwTEHYKv35SlEJdP-bNADe-OTfkKmu9t9oV2bFPnVmBH_MtjEJvzSIXuWgDb8tV8yyM_t6Ahw4CCkcJjghQF-MMWmX0vyErEpPfuw5ST-wCdShs5wahNcIVDjIYdjfxhTwu_PgNISEsCcUAfw1Yp9zDaJgKXkRd5Q43ueUOxwmw1xfUyU5NcB35Eg8SFkqpuA
http://tfdialogue.ier.com.ua/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/Monitoring_59.pdf
http://tfdialogue.ier.com.ua/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/Monitoring_59.pdf
https://bit.ly/3kRA6w3


Основною проблемою на митниці для всіх підприємств є недосконале митне законодавство. “Мікро-
та малим підприємствам дошкуляє свідоме завищення митної вартості, середнім - постійні зміни
структури та керівництва, великим - застаріле обладнання”, - підсумувала Ірина Федець, старша
наукова співробітниця ІЕД.   
Імпортери мають більше проблем у роботі з митницею, ніж експортери. Митний, фітосанітарний,
ветеринарно-санітарний контроль та контроль на санітарну безпеку були більш проблемними для
імпортерів. “Імпортери в середньому витрачають вдвічі більше часу на митне оформлення (14,1 проти
7,7 годин) і вдвічі більше коштів (8429 проти 4186 грн) на одну операцію ЗЕД”, - підсумував Євген
Ангел, науковий співробітник ІЕД.  
Найшвидше оформляють вантажі на Закарпатській (в середньому 4,3 год) та Північній (в
середньому 4,8 год) митницях. Найдовше - на Одеській митниці (в середньому 16,7 год). 
Митну реформу загалом оцінили позитивно 37% опитаних. Вони вважають, що реформа рухається у
правильному напрямку. 10% опитаних вважають, що реформа рухається у неправильному напрямку.
“Серед основних очікувань бізнесу - зменшення часу на проходження митних процедур, включаючи
автоматизацію та електронний документообіг, і введення відповідальності митників за заподіяну
шкоду” - повідомила Оксана Кузяків, керівник проєкту, виконавчий директор ІЕД.  

Завантажити звіт, переглянути відеозапис презентації та слайди авторів можна тут.
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В Україні покращилось сприйняття митниці серед експортерів та
імпортерів - опитування
24 вересня 2020 року відбулась он-лайн презентація результатів П’ятого щорічного опитування
експортерів та імпортерів Епізод перший: оцінка роботи митниці.
У заході взяли участь представники Міністерства фінансів України, Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України, Державної митної служби України, Офісу бізнес-
омбудсмена України, Представництва ЄС в Україні, МФ “Відродження”, експерти та представники
неурядових організацій.
Під час заходу були представлені ключові результати опитування понад 1000 українських
підприємств-експортерів та імпортерів, проведеного у 2020 році.

Випуск №5, 14 - 28.09.2020

В Україні покращилось сприйняття митниці   серед експортерів та імпортерів - опитування
Про це свідчать результати V опитування понад 1000 українських експортерів та імпортерів, який у
квітні-червні 2020 року провів Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) за
підтримки Європейського Союзу, Міжнародного фонду “Відродження” та Atlas Network.  

Індекс сприйняття роботи митниці (СРМ) зріс на 10
пунктів, порівняно з 2018 роком, та становить “+0,43”
за шкалою від “-1” до “+1”. Це найвищий показник за
всі роки дослідження (з 2015 року). Більше 80%
опитаних підприємств вважають митницю
ефективною. Разом із тим, більшість опитаних
вважає, що митниці все ще потрібні зміни. Усі
новостворені регіональні митниці отримали
позитивні бали СРМ. 

Найкраще оцінили Поліську (+0,61), Подільську (+0.59), Північну (+0,58), Чорноморську (+0,58) і
Буковинську (+0,57) митниці. Практично вдвічі нижчі бали - на Волинській митниці (+0,33).

http://www.ier.com.ua/ua/publications/reports?pid=6432
http://www.ier.com.ua/ua
http://www.ier.com.ua/ua


ПРИОРІТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ І ПОСЛУГИ:
– підвищення інвестиційного рейтингу регіону та забезпечення створення інвестиційного клімату,
впровадження прогресивних технологій у виробництві та керуванні;
– активна участь в стратегічному плануванні економіки міст, співпраця з об’єднаними територіальними
громадами для розробки стратегічних документів та проектів місцевого розвитку;
– допомога в розвитку малому та середньому бізнесу, захист інтересів МСП;
– розробка та реалізація програм сприяння розвитку місцевого та регіонального самоврядування в
регіоні для розвитку демократії в суспільстві, розвиток громадянського активізму.
 
ВИТОКИ:
Таврійське об’єднання територіальних громад – це неформальне
об’єднання, котре було створено у 2008 році задля спільного
економічного розвитку територій міст Нова Каховка, Каховка, Таврійськ,
Берислав та Каховського і Бериславського районів.
Після прийняття Стратегії економічного розвитку м. Нової Каховки
рішенням міської ради було створено комунальне підприємство Агенція
регіонального розвитку (КП АРР), котрою Ярмій Павло керував протягом
2007-2011 рр, і Чірков Олексій займав позицію заступника.
 

Громадська організація «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання
територіальних громад» (АРР ТОТГ) – це команда фахівців з регіонального розвитку, стратегічного і
економічного планування та проектного дизайну і менеджменту.
Місією є сталий економічний розвиток центральної Херсонщини, для чого АРР ТОТГ впроваджує власні
проекти та допомагає громадам і власникам бізнесу у реаліації їх цілей.
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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».

Громадська організація «Агенція регіонального
розвитку Таврійського об’єднання територіальних
громад» (АРР ТОТГ) м. Нова Каховка

Випуск №5, 14 - 28.09.2020

За 2008-2011 рр. КП АРР стало органом по управлінню рекламою міста, проведено 8 виставок с/х і
промислових товарів у місті, започаткований і проведено 3 міжнародних інвестиційних форуми
“Таврійські горизонти”, розпочата робота із залучення інвестицій в місто.
У 2012 році Павло Ярмій і Олексій Чірков відійшли від керування КП АРР м.Нова Каховка і разом з
Олексієм Чічібаєю, на той час керівником Союзу підприємців бериславського р-ну, втрьох стали
засновниками нової організації, хоча з тією ж метою, для котрої засновували КП АРР.
Так 15.03.2012 року  було створено громадську організацію Агенція регіонального розвитку Тавріського
об’єднання територіальних громад (АРР ТОТГ).
 

У 2008-2009 рр. за ініціативи та підтримки КП АРР була створена Стратегія підвищення
конкурентоспроможності ТОТГ – на той час це була вперше створена модель розвитку об’єднаної
територіальної громади в Україні. Стратегія була створена  з допомогою фахівці проекту USAID LINK,
котрий впроваджував  Chemonics International Inc.
 



ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ АРР ТОТГ:
За період 2012-2019 роки АРР ТОТГ було ініційовано та реалізовано ряд щорічних проектів направлених
на досягнення цілей Стратегічного плану:
– Міжнародний інвестиційний форум «Таврійські горизонти»
– Таврійський туристичний Конгрес
– Таврійський Туристичний Форум – історичний фестиваль «Вода життя»
– фестиваль виноградарства, виноробства та сучасного мистецтва «Винотавр»
– фестиваль «Берегиня Таврії»
– виставка-ярмарок товаровиробників України «Таврійський ярмарок»

КЕРІВНИЦТВО

ПАВЛО ЯРМІЙ - Засновник та голова правління ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського
об’єднання територіальних громад»
ЧІРКОВ ОЛЕКСІЙ - Засновник ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання
територіальних громад»
КУЛАКОВА ВІКТОРІЯ -  Провідний проектний менеджер ГО «Агенції регіонального розвитку
Таврійського об’єднання територіальних громад»
 
КОНТАКТИ

Сайт https://www.arr.ks.ua/ 
Сторінка Фейсбук https://www.facebook.com/arrtotg/

 Таврійський регіон займає 12 % її території області та розташований в басейні нижньої течії р. Дніпро в
межах Причорноморської низини; омивається Каховським водосховищем. Через територію регіону
проходить найважливіша в Україні водна транспортна артерія – Дніпро, на якому розміщений річковий
порт Каховка. Є вихід у Чорне море та сполучення з промисловими містами розташованими вверх по
течії Дніпра.
Регіон знаходиться на перехресті автотранспортних шляхів державного значення (Київ – Сімферополь)
і міжнародного значення (Ростов-на-Дону – Одеса – Рені). В межах регіону діє розвинена мережа
автомобільних доріг, близько 95% – з твердим покриттям. Регіон має пряме автобусне сполучення з
великими промисловими містами Київ, Дніпропетровськ, Харків, Одеса, Сімферополь. На відстанях 120
км розташовані місто-порт Скадовськ на Чорному морі та місто-порт Генічеськ на Азовському морі,
заповідник Асканія-Нова – 40 км.
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РЕГІОН
Таврійське об’єднання територіальних громад
включає в себе міста Берислав, Каховка, Нова
Каховка, Таврійськ, а також Бериславський і
Каховський райони Херсонської області. 
У Таврійському регіоні проживає 17,8 % від
населення Херсонської області. Таврійський регіон
знаходиться в центрі Херсонської області на
відстані 60 кілометрів від обласного центру.

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


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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http://www.ier.com.ua/
http://tfdialogue.ier.com.ua/
http://www.facebook.com/TFD.IER

