
Кабмін ухвалив постанову про тестування митників
Уряд прийняв важливі рішення для реалізації концепції єдиної юридичної особи для ДПС та
Держмитслужби

Увага опитування!
Глосарій НАССР
Online вебінар для кадровиків

Спілка фермерських та енергетичних операторів ринку «СФЕРО» м. Вінниця

НОВИНИ МИТНИЦІ 

НОВИНИ УЧАСНИКІВ ІНІЦІАТИВИ

ЗНАЙОМСТВО З УЧАСНИКАМИ ІНІЦІАТИВИ

30.09.2020 Кабінет міністрів своєю постановою запустив процес
тестування співробітників територіальних митних органів на
кваліфікацію та благонадійність.

Цей крок є важливою частиною реформ Державна митна служба
України України на шляху до максимально прозорих стандартів.
Адже за результатами тестування кожної посадової особи буде
ухвалюватися рішення про її подальшу роботу в підрозділі
Держмитслужби як єдиної юридичної особи, що прийде на заміну
сьогоднішнім регіональним митницям.

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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НОВИНИ МИТНИЦІ

Кабмін ухвалив постанову про тестування митників

Тестування проходитиме на трьох рівнях:
1. перевірка знань, практичних навичок та умінь у правозастосуванні митного, антикорупційного
законодавства;
2. тестування на загальні здібності;
3. тестування на благонадійність.

Важливо: результати тестування визначатимуться автоматично, без людського втручання. А
спеціальні комісії, складені з тих працівників Держмитслужби, хто попередньо успішно пройде тест,
лише фіксуватимуть результати перевірки.
Докладніше

https://bit.ly/3jhPvWi


 посилення інституційної спроможності Держмитслужби та ДПС;
 відновлення управлінської вертикалі, яка була втрачена під час функціонування ДФС;
 оптимізація адміністративних, кадрових й інших ресурсів для посилення безпекової
функції держави, а саме: вдосконалення системи аналізу ризиків, розробка нових ІТ-рішень;
 оновлення кадрового потенціалу через впровадження програми оцінки персоналу з кваліфікації та
благонадійності;
створення єдиного підходу до системи добору кадрів, системи стратегічного управління,
інформаційної політики, формування ефективної комунікації у сфері боротьби з корупцією.

Позитивні аспекти функціонування Держмитслужби та ДПС за моделлю єдиної
юридичної особи:

Отже, створення єдиної юридичної особи для кожної з цих служб дозволить запровадити ефективні
організаційні структури цих Служб, побудовані за функціональним принципом, а також впроваджувати
нові електронні сервіси, що у свою чергу призведе до зниження часових та грошових витрат для
доброчесного бізнесу.
Докладніше 
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НОВИНИ МИТНИЦІ
Уряд прийняв важливі рішення для реалізації концепції єдиної юридичної
особи для ДПС та Держмитслужби
30 вересня, Кабінет Міністрів України прийняв низку
рішень для забезпечення функціонування Державної
податкової служби України та Державної митної служби
України у форматі двох єдиних юридичних осіб.

Концепція єдиної юридичної особи для ДПС та
Держмитслужби є позитивною загальноприйнятою
європейською практикою, яка реалізується в Україні
відповідно раніше прийнятих Законів, а також на виконання
домовленостей з МВФ.

ліквідувати територіальні органи ДПС як окремі юридичні особи публічного права та утворити
відокремлені підрозділи ДПС (без статусу юридичних осіб);
необхідно реорганізувати територіальні органи, як окремі юридичні особи публічного права – у
відокремлені підрозділи Держмитслужби (митниці).

А саме:

https://www.mof.gov.ua/uk/news/uriad_priiniav_vazhlivi_rishennia_dlia_realizatsii_kontseptsii_iedinoi_iuridichnoi_osobi_dlia_dps_ta_derzhmitsluzhbi-2463?fbclid=IwAR3porpOqO4lX-Rkob_fjd8F_PVPFeAr16EBTrdIAIwxg1fiffqMn6pJD4E
https://www.mof.gov.ua/uk/news/uriad_priiniav_vazhlivi_rishennia_dlia_realizatsii_kontseptsii_iedinoi_iuridichnoi_osobi_dlia_dps_ta_derzhmitsluzhbi-2463?fbclid=IwAR3porpOqO4lX-Rkob_fjd8F_PVPFeAr16EBTrdIAIwxg1fiffqMn6pJD4E


Новини від Учасників Громадської Ініціативи "За
чесну та прозору митницю" Громадська спілка
"СФЕРО".

Щоб працювати над впровадженням системи
безпеки харчових продуктів НАССП було ще
зручніше, фахівці ГО "СФЕРО" розробили глосарій
НАССР, який вміщує в себе пояснення
спеціальних термінів та знаходиться на сайті
"СФЕРО". 
Скористатися глосарієм можна за посиланням
https://sfero.org.ua

Також на сайті є інформація для яких операторів
ринку впровадження НАССР є обов’язковим.

Докладніше 
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ДАЙДЖЕСТ НОВИН 
УЧАСНИКІВ ГРОМАДСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ 

«ЗА ЧЕСНУ ТА ПРОЗОРУ МИТНИЦЮ»

УВАГА  ОПИТУВАННЯ!
ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ.
Яким чином треба карати за порушення митних правил?

Громадська Ініціатива «За чесну та прозору
митницю», як організація, що виконує моніторинг
впровадження реформ у митній сфері, проводить
опитування щодо можливих видів покарання
за порушення митних правил.

Випуск №6, 28.09 - 12.10.2020

Опитування триватиме до 16 жовтня 2020 року.

Глосарій НАССР

Запрошуємо Вас пройти коротке опитування.
Це опитування дозволить з’ясувати Яким чином,
на вашу думку, треба карати за порушення
митних правил?

Ви можете пройти опитування анонімно або
заповнити поля з інформацією про назву
організації.

ЗАПОВНІТЬ АНКЕТУ

https://sfero.org.ua/glosarij/
https://sfero.org.ua/nassr/dlya-yakyh-operatoriv-rynku-vprovadzhennya-nassr-obov-yazkovo/
https://sfero.org.ua/nassr/dlya-yakyh-operatoriv-rynku-vprovadzhennya-nassr-obov-yazkovo/
https://forms.gle/7gBxtbBGJkAYqtmo6


3. Зміна істотних умов праці в умовах карантину.
• Що таке істотні умови праці.
• Запровадження зміни істотних умов праці
• Чи можна звільнити працівника раніше 2 місячного терміну попередження за п.6 ст.36 з виплатою
вихідної допомоги?
• Найпоширеніші помилки.
• Судова практика.

4. Відповіді на Ваші питання.
 

Спікерка - Лідія Басмат - експертка з питань трудового права та кадрового діловодства. Викладач —
практик вищої школи управління на курсах підвищення кваліфікації працівників кадрових служб
України. 

Кожен учасник вебінару отримує:
- навчання;
- презентацію спікера;
- відповіді на індивідуальні питання;
- сертифікат про участь.
 
 
Заповніть реєстраційну форму https://bit.ly/3lbUtEw

Докладніше
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ДАЙДЖЕСТ НОВИН 
УЧАСНИКІВ ГРОМАДСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ 

«ЗА ЧЕСНУ ТА ПРОЗОРУ МИТНИЦЮ»

ONLINE ВЕБІНАР ДЛЯ КАДРОВИКІВ

Волинська торгово-промислова палата запрошують
на Online Вебінар «Зміни в законодавстві. До чого
готуватися кадровику?», який відбудеться 20 жовтня
2020 року. 
 

Питання, що будуть розглянуті під час вебінару:
 

1. Зміна 9 до ДК 003:2010. 
• Чим цікава зміна 9?
• Зміна 9 зобов’язує підприємства адаптувати назви
посад, що стосуються жіночої статі?
 

2. Електронні трудові книжки. До чого готуватися
кадровику?
• Алгоритм дій. 
• Чи буде перехідний період?
• Чи можна при запровадженні електронних трудових
книжок за бажанням працівника вести паперову?

Випуск №6, 28.09 - 12.10.2020

Реєстрація триває до 
19 жовтня, включно!

https://bit.ly/3lbUtEw
https://bit.ly/2Ia7foU


ГС «СФЕРО» створена фахівцями з економічного зростання для надання якісних експертних послуг
аналізу та супроводу розвитку громад. 

Станом на 01 жовтня спеціалістами ГО «СФЕРО» якісно виконано 216 проектів з впровадження
стандартів НАССР на підприємствах МСП та харчоблоках бюджетних організацій з Вінницької,
Хмельницької, Київської, Чернігівської, Одеської та Дніпропетровської областей, реалізовано понад 20
благодійних місій, ведеться розробка та впровадження планів розвитку 5-ти об’єднаних тергромад у
Вінницькій та Чернігівській областях.

Давайте знайомитися ближче!
У цій рубриці ми будемо розповідати про учасників Громадської Ініціативи «За чесну та прозору
митницю».

Спілка фермерських та енергетичних ринкових операторів «СФЕРО» 
м. Вінниця

ДАЙДЖЕСТ НОВИН 
УЧАСНИКІВ ГРОМАДСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ 

«ЗА ЧЕСНУ ТА ПРОЗОРУ МИТНИЦЮ»
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ЗНАЙОМСТВО З
УЧАСНИКАМИ ІНІЦІАТИВИ

Випуск №6, 28.09 - 12.10.2020

Організація спеціалізується на питаннях практичного впровадження світових стандартів в сфері
виробництва та обігу харчових продуктів, розвиткові альтернативної енергетики та економічного
розвитку сільських територій. Планом розвитку ГО «СФЕРО» передбачено особливу увагу приділяти
питанням експорту/імпорту та митного супроводу товарів та послуг з метою створення системи
прослідковуваності, що забезпечить мінімізацію контрабанди та корупційних ризиків у ЗЕД.  

Сприяння впровадженню альтернативних енергетичних джерел
Сприяння реалізації стандартів харчової безпеки
Організацію роботи із підвищення ефективності фермерських та особистих селянських господарств  

МІСІЯ



Залучення досвіду провідних компаній з енергозбереження з метою економії енергоресурсів
територіальних громад
Кооперація фермерських та особистих селянських господарств для реалізації спільних проектів
Пошук оптимальних регуляторних рішень
Залучення спонсорів та інвесторів
Державно-приватне партнерство

Реалізують проекти у енергетичній та фермерській сферах
Вдосконалюють засади своєї регуляторної діяльності
Забезпечують громадську участь своїх членів

СТРАТЕГІЯ

БАЧЕННЯ ТА ЦІННОСТІ

Територіальні громади за сприяння та участі ГC «СФЕРО»:

ПОСЛУГИ

HACCP аналіз ризиків та критичних контрольних точок посилання
 

КОМАНДА

Олександр Сологуб - Голова спілки
Максим Бахновський - Виконавчий директор
Іван Полюхович- Керівник відділу HACCP
Ірина Тіміна - Референт-координатор
Дерман Валентин - Менеджер з впровадження HACCP
Дмитро Красиленко - Аудитор HACCP
Вікторія Вельке - Аудитор HACCP
Київський Максим - Аудитор HACCP
Андрій Лига - Аудитор HACCP
Віктор Рак - Юридичний консультант

КОНТАКТИ

м. Вінниця, вул. Костантиновича 119/2
Сайт https://sfero.org.ua 
Facebook https://www.facebook.com/sfero.ua

концепція, яка мінімізує ризики на всіх етапах виробництва,
пакування, логістики, зберігання та реалізації харчової продукції

особлива увага системи звернена на оцінку та контроль небезпечних
факторів, що можуть виникнути у критичних точках підприємства

впровадження постійно діючих процедур , заснованих на принципах
HACCP/ ISO 22000 , що підтверджується відповідним сертифікатом

ДАЙДЖЕСТ НОВИН 
УЧАСНИКІВ ГРОМАДСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ 

«ЗА ЧЕСНУ ТА ПРОЗОРУ МИТНИЦЮ»
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https://sfero.org.ua/poslugy/haccp-analiz-ryzykiv-ta-krytychnyh-kontrolnyh-tochok/
https://sfero.org.ua/
https://sfero.org.ua/
https://sfero.org.ua/
https://www.facebook.com/sfero.ua


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

