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НОВИНИ МИТНИЦІ 

НОВИНИ УЧАСНИКІВ ІНІЦІАТИВИ

ЗНАЙОМСТВО З УЧАСНИКАМИ ІНІЦІАТИВИ

22 жовтня 2020 року Кабінет міністрів України призначив
Євгенія Єнтіса виконуючим обов'язки Голови Державної
митної служби України. До сьогодні пан Єнтіс обіймав посаду
першого заступника Голови Держмитслужби з питань
цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Новий керівник приєднався до команди Держмитслужби
минулого року і за цей час запустив стратегічно важливу
реформу: глобальну автоматизацію митних процесів, що
зробить роботу митниці прозорою та максимально зручною
як для спеціалістів галузі, так і для користувачів її послуг. 
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!

ДАЙДЖЕСТ НОВИН 
УЧАСНИКІВ ГРОМАДСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ 
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У цьому випуску:
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НОВИНИ МИТНИЦІ
Євгеній Єнтіс призначений в.о. Голови Державної митної служби України

! В.о. Голови Держмитслужби запрошує до діалогу. Всі, хто пов'язаний з роботою митниці можуть
задавати питання yentis.yevgen@customs.gov.ua
Докладніше 

https://bit.ly/2HAUIdX
https://bit.ly/3jxzcns
https://bit.ly/3jxzcns


На сьогодні в особистому Кабінеті на Єдиному державному інформаційному веб-порталі «Єдине вікно
для міжнародної торгівлі» (https://cabinet.customs.gov.ua/) реалізована можливість провести
тестування подання ЗДП (заповнення відомостей в полях ЗДП) та отримати результат щодо
можливості прийняття митницею декларації в режимі он-лайн. Для тестування подання ЗДП необхідно
мати КЕП.

Докладніше про запровадження ЗДП 
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НОВИНИ МИТНИЦІ
З 7 листопада в Україні запрацює Загальна декларація прибуття для
пропуску через митний кордон

Загальна декларація прибуття (далі – ЗДП) буде обов'язковою
для ввезення (імпорту) товарів до України, у тому числі, з
метою транзиту.

Застосування ЗДП передбачене міжнародними угодами та
вводиться для попереднього проведення аналізу ризиків
спеціалістами Держмитслужби.

З 7 листопада 2020 року ЗДП стане обов’язковою для пропуску
товарів, що перевозять через пункти митного контролю
України, і подаватиметься до Держмитслужби.

21 жовтня 2020 Уряд прийняв постанову щодо використання
механізму «єдиного вікна» для міжнародної торгівлі.

Постановою затверджено новий Порядок взаємодії між
декларантами, їх представниками, іншими заінтересованими
особами та митними органами, іншими державними
органами, установами та організаціями, уповноваженими на
здійснення дозвільних або контрольних функцій щодо
переміщення товарів, транспортних засобів комерційного
призначення через митний кордон України, з використанням
механізму "єдиного вікна". 

Уряд удосконалює роботу «єдиного вікна» на митниці

Серед основних змін: розширення сфери застосування механізму “єдиного вікна”; скорочення кількості
державних видів контролю; розділення державного “ветеринарно-санітарного контролю”; поняття
“державні види контролю” перейменовано на поняття “заходи офіційного контролю”; припинено
повноваження митних органів щодо перевірки здійснення заходів офіційного контролю під час
вивезення (експорту) товарів за межі митної території України тощо.

Постанова удосконалює порядок взаємодії в рамках використання "єдиного вікна" та приводить його у
відповідність до чинного законодавства.

Докладніше 

https://cabinet.customs.gov.ua/
https://customs.gov.ua/en/news/novini-20/post/z-7-listopada-v-ukrayini-zapratsiuie-zagalna-deklaratsiia-pributtia-dlia-propusku-cherez-mitnii-kordon-202
https://www.kmu.gov.ua/news/rishennyam-uryadu-vregulovano-mehanizm-yedinogo-vikna-mitnici
https://www.kmu.gov.ua/news/rishennyam-uryadu-vregulovano-mehanizm-yedinogo-vikna-mitnici


Під час зустрічі були підведені підсумки роботи
Ініціативи за 9 місяців 2020 року та визначено основні
пріоритети діяльності до кінця 2020 року, а також
обговорено діяльність учасників Ініціативи, яка може
бути підтримана іншими учасниками та Ініціативою.

Домовлено про посилення кооперації у цьому
напрямку. Також було презентовано основні умови
проведення другого Конкурсу грантових проєктів в
рамках реалізації проєкту «Підтримка Громадської
Ініціативи «За чесну та прозору митницю».
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НОВИНИ УЧАСНИКІВ ІНІЦІАТИВИ

ДАЙДЖЕСТ НОВИН 
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«ЗА ЧЕСНУ ТА ПРОЗОРУ МИТНИЦЮ»

Конкурс грантів «Громадська оцінка роботи регіональних митниць»

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій в рамках проєкту «Підтримка
Громадської ініціативи «За чесну та прозору митницю» оголошує конкурс грантів на тему
«Громадська оцінка роботи регіональних митниць».

Відбулись загальні збори учасників Громадської Ініціативи

Мета конкурсу: Громадська оцінка роботи регіональних (обласних) митниць та підготовка
відповідних рекомендацій і адвокації заходів, спрямованих на поліпшення роботи митних органів

 Максимальний розмір гранту: 130 000 грн.
 Максимальна тривалість проекту: 3,5 - 4 місяці,.
 Кінцевий термін подання грантових заявок: 16.11.2020 р.

Докладніше всі деталі 

Випуск №7, 12 - 26.10.2020

Учасники зборів надали пропозиції щодо подальшого формату роботи Ініціативи, тематики майбутніх
тренінгів, які сприятимуть підвищенню спроможності громадських організацій та формату проведення
наступних зборів. Серед іншого обговорено організаційні питання діяльності Ініціативи.
Докладніше

19 жовтня 2020 року в онлайн режимі на платформі Microsoft Teams відбулися чергові збори
учасників Громадської Ініціативи «За чесну та прозору митницю».

http://tfdialogue.ier.com.ua/archives/3439
http://tfdialogue.ier.com.ua/archives/3439
http://tfdialogue.ier.com.ua/archives/3439
http://tfdialogue.ier.com.ua/archives/3451


Захід проводиться в рамках проєкту «Підтримка Громадської ініціативи «За чесну та прозору
митницю», який реалізується Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій за
сприяння Європейського Союзу, та співфінансування МФ «Відродження» та ATLAS Network.

Під час заходу будуть представлені ключові результати опитування понад 1000+ українських
підприємств-експортерів та імпортерів, проведеного у 2020 році.

Основні питання, які будуть представлені:
• Як бізнес оцінює різні процедури (попереднє митне оформлення, прийняття рішень щодо митної
вартості товарів, класифікації товару; пост-митний аудит тощо);
• Чому затримують вантажі під час митного контролю;
• Оскарження дій митних органів;
• Як працює «єдине вікно» та електронний документообіг.

Це друга подія в серії публічних обговорень результатів вказаного опитування, які відбудуться до кінця
2020 року.

У заходу візьмуть участь представники Міністерства фінансів, Державної митної служби, Офісу бізнес-
омбудсмена України та інші експерти.

Захід відбудеться 29 жовтня 2020 року з 11:00 до 12:30 в он-лайн форматі на платформі Teams.

❗Для отримання посилання на трансляцію в Teams, просимо зареєструватися

29 жовтня 2020 року (11:00-12:30) відбудеться он-лайн презентація результатів 
П’ятого щорічного опитування експортерів та імпортерів. 

Епізод другий: митні процедури та оскарження дій митних органів очима бізнесу.
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Реєстрація на он-лайн
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Випуск №7, 12 - 26.10.2020

https://www.facebook.com/events/686789298633844/
https://www.facebook.com/events/686789298633844/
https://www.facebook.com/events/686789298633844/
https://forms.gle/UNwCh4ot2nkt1nnR9


Спілка молочних підприємств України (учасники
Громадської Ініціативи), Асоціація виробників молока
та Українська кооперативна федерація надіслали
спільне звернення до Прем’єр-міністра Шмигаля Д.А.

Рішення було прийняте під час Всеукраїнського
молочного форуму-2020, на якому було підписано
Меморандум "Про створення Національного комітету
порятунку молочної галузі". Причиною звернення стала
відсутність з боку держави розуміння стратегічного
значення молочної галузі, з-за чого молочна галузь
знаходиться в глибокій кризі.
Докладніше 
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- Офшорні схеми - втрати бюджету складають від 23 до 40 млрд гривень на рік.

- Мінімізація сплати ПДВ за допомогою скруток - втрати бюджету складають від 20 до 30 млрд гривень
на рік.

- Тіньовий ринок оренди с/г землі - втрати бюджету складають від 8 до 27 млрд гривень на рік.

Рекомендації експертів для мінімізації схем наступні: суттєво знизити навантаження на фонд
оплати праці, компенсуючи це зменшенням неефективних видатків бюджету, ліквідувати податок на
прибуток та запровадити інноваційний ПнВК, провести реформу ДПС та ДМС, створити єдиний орган
по розслідуванню економічних злочинів на заміну всім поточним, лібералізувати трудове
законодавство тощо. 
 

Докладніше

НОВИНИ УЧАСНИКІВ ІНІЦІАТИВИ
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Звернення до Прем'єр-міністра з концепцією програми підтримки молочної
галузі

Випуск №7, 12 - 26.10.2020

Порівняльний аналіз схем ухилення та уникнення оподаткування

Учасники Громадської Ініціативи Інститут
соціально-економічної трансформації
зробили розрахунки, згідно яких вже другий
рік поспіль найбільшими за обсягами
схемами є: 

- Контрабанда та сірий імпорт - втрати
бюджету від цих схем складають від 68 до 96
млрд гривень на рік.

- Заробітні плати "у конвертах" - втрати
бюджету складають від 24 до 94 млрд
гривень на рік.

https://bit.ly/3dFAYlj
https://bit.ly/3dFAYlj
https://bit.ly/37pxfr0


сприяння створенню організаційно-технічних передумов для розвитку підприємницької діяльності;
сприяння реалізації Національної та регіональних програм розвитку підприємництва, ринкової
інфраструктури (бірж, фондів, страхових компаній тощо) з врахуванням проблем малого бізнесу;
сприяння формуванню правової бази державної підтримки малих, середніх і приватизованих
підприємств;
сприяння інвестуванню іноземного капіталу в економіку України та виходу малих, середніх і
приватизованих підприємств України на зовнішній ринок.

Головна мета діяльності:
Захист законних соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів та сприяння
послідовному становленню, розвитку і співробітництву малих, середніх і приватизованих підприємств,
розширенню сфери їх діяльності з поступовим перетворенням в розгалужену систему, органічно
пов'язану з великими підприємствами для більш повного забезпечення суспільних потреб у послугах,
товарах народного споживання та іншій продукції, усуненню монополізму в їх виробництві.

Основні завдання:

Її головною метою було визначено сприяння послідовному становленню, розвитку і співробітництву
малих підприємств, розширення сфери їх діяльності з поступовим перетворенням в розгалужену
систему, органічно пов’язану з середніми та великими підприємствами для більш повного
забезпечення суспільних потреб у послугах, товарах народного споживання та іншої продукції,
усуненню монополії в їх виробництві. На першому з'їзді Спілки головою Ради Спілки, а пізніше її
президентом був обраний Єхануров Ю.І., який і до тепер очолює Спілку.
За 21 рік, Спілка організаційно зміцніла, виросла в організацію, з якою рахується Уряд країни, усі гілки
влади. Зараз вона об’єднує понад 12 тисяч підприємств різних форм власності (разом з асоційованими
членами).

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

Спілка малих, середніх і приватизованих  підприємств України м. Київ

ДАЙДЖЕСТ НОВИН 
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СПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ МАЛИХ,

СЕРЕДНІХ І ПРИВАТИЗОВАНИХ

ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Некомерційна організація, яка співпрацює з власниками малого і середнього бізнесу, керівниками
приватизованих підприємств, забезпечує підтримку у вирішенні їх проблем та реалізації ділових ідей.

Історія 
В червні 1990 року за ініціативою малих підприємств України і
особисто заступника начальника Головкиївміськбуду з
економічних питань, кандидата економічних наук Єханурова
Юрія Івановича, була створена Спілка малих підприємств
України. 

Президент: Єхануров Юрій Іванович
Перший віце-президент, генеральний директор: Биковець Вячеслав Михайлович
Заступник генерального директора: Михайлішина Олена Вікторівна
 

Адреса: вул. Воровського, 22, офіс 37 м.Київ, 01601
e-mail: office@smpu.kiev.ua
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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
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