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НОВИНИ МИТНИЦІ 

НОВИНИ УЧАСНИКІВ ІНІЦІАТИВИ

ЗНАЙОМСТВО З УЧАСНИКАМИ ІНІЦІАТИВИ

З 7 листопада 2020 року в Україні запрацювала загальна декларація прибуття (ЗДП) для пропуску через
митний кордон. 

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»

Випуск №8
26.10 - 09.11.2020

У цьому випуску:
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НОВИНИ МИТНИЦІ

Актуальна інформація про загальну декларацію прибуття 

 про запровадження ЗДП 
короткі відомості про ЗДП та інфографіка  
відеоінструкція заповнення  
відповіді на найчастіші питання 
допомога за телефоном 

До Державної митної служби України звертаються
перевізники, імпортери, митні брокери з питаннями про
подання загальної декларації прибуття. З метою інформування
суспільства про особливості застосування в Україні такої
декларації, Держмитслужбою узагальнені найбільш актуальні
питання та надані на них відповіді, які пропонуються до уваги
зацікавлених осіб.

https://bit.ly/3lG2PEz
https://bit.ly/3koUdCk
https://bit.ly/35oGiFL
https://bit.ly/2I4kKqf
https://bit.ly/2I4kKqf
https://bit.ly/3lbNHis


29 жовтня 2020 року відбулась он-лайн презентація результатів П’ятого щорічного опитування
експортерів та імпортерів. ЕПІЗОД ДРУГИЙ: митні процедури та адміністративне оскарження очима
бізнесу.

Під час заходу були представлені ключові результати опитування понад 1000 українських
підприємств-експортерів та імпортерів, проведеного у квітні-червні 2020 року.

Опитування провів Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) в рамках
проєкту «Підтримка громадської ініціативи “За чесну та прозору митницю”» за фінансової підтримки
Європейського Союзу, Міжнародного фонду “Відродження” та Atlas Network.
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ДАЙДЖЕСТ НОВИН 
УЧАСНИКІВ ГРОМАДСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ 

«ЗА ЧЕСНУ ТА ПРОЗОРУ МИТНИЦЮ»

Митні процедури та адміністративне оскарження очима бізнесу

Випуск №8, 26.10 - 09.11.2020

Імпортери частіше повідомляють про перешкоди при різних процедурах, ніж експортери. Більше
половини імпортерів повідомляють про труднощі на етапі прийняття рішення щодо митної вартості
товарів. Спільними проблемами для імпортерів та експортерів при різних митних процедурах є
завищення митної вартості товарів, вимоги надати багато додаткових документів та різний підхід до
одних і тих же норм законодавства чи товарів.

Е-документообігом на митниці користуються понад 80% підприємств.  Ця частка майже не
змінилася за чотири роки опитування. У електронному вигляді найчастіше подається платіжне
доручення про сплату мита (80%). У паперовому форматі найчастіше подаються ветеринарний та
фітосанітарний сертифікати (27% та 22% опитаних відповідно).

Найпопулярнішою ідеєю серед нововведень на митниці є ідея спільного митного контролю з
країнами-сусідками. Вона має значну підтримку з боку бізнесу, особливо на тих митницях, де великі
черги. Близько 70% оцінюють таку ідею позитивно і лише 3% – негативно. 

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

Докладніше

У заході взяли участь представники Державної митної служби України, Міністерства фінансів України,
Міністерства Офісу бізнес-омбудсмена України, Європейської Бізнес Асоціації, Громадської Ініціативи
«За чесну та прозору митницю», ВУЗів, ЗМІ, експерти та представники неурядових організацій.

http://tfdialogue.ier.com.ua/archives/3492


Парламент уточнив деякі терміни в митному законодавстві
Уряд почав реорганізацію територіальних підрозділів
Держмитслужби
Уряд хоче перевірити кваліфікацію та благонадійність
посадових осіб митних органів
Уряд вніс зміни до положення про Держмитслужбу
Удосконалено механізм роботи «єдиного віка» на митниці

Уряд призначив нового тимчасово виконуючого    обов’язки
голови Держмитслужби

Нормативно-правові   акти, що набрали чинності

Новини

             

Докладніше 
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Вебінари для потенційних учасників конкурсу грантів
В рамках роботи проєкту «Підтримка Громадської Ініціативи "За чесну та прозору митницю"»
відбулися два вебінари для потенційних учасників Конкурсу грантів «Громадська оцінка роботи
регіональних митниць».

Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №60
Період моніторингу:  10 вересня—30 жовтня 2020 року

Випуск №8, 26.10 - 09.11.2020

!!! НАГАДУЄМО ДО 16 ЛИСТОПАДА 2020 ТРИВАЄ КОНКУРС ГРАНТІВ НА ТЕМУ «ГРОМАДСЬКА ОЦІНКА
РОБОТИ РЕГІОНАЛЬНИХ МИТНИЦЬ».  ДОКЛАДНІШЕ 

30.10.2020 Вебінар «Глибинні інтерв'ю та фокус групи» 
Питання, що були висвітлені: 
1) Методологія і деталі проведення глибинних інтерв’ю.
Глибинні інтерв’ю як метод соціологічного дослідження: що
потрібно знати несоціологу;
2) Як провести фокус-групу: для чого проводяться фокус-
групи, в яких випадках їх варто і не варто проводити,
специфіка фокус-групових обговорень онлайн.           
 Докладніше 

02.11.2020 Вебінар «Вимоги до учасників конкурсу грантів»
Питання, що були висвітлені:
1) Тематика і пріоритети конкурсу грантів;
2) Вимоги до учасників конкурсу грантів: критерії прийнятності заявників та прийнятності витрат у
проєктах, порядок подання грантової заявки: аплікаційна форма, бюджет проекту, супровідні документи,
інформація про всі необхідні документи, які мають бути подані на конкурс, а також граничні терміни їх
подачі, письмових запитів і консультацій, контактної інформації ІЕД (e-mail, телефони, веб-сайт, веб-
форми).     Докладніше

http://tfdialogue.ier.com.ua/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/Monitoring_60.pdf
http://tfdialogue.ier.com.ua/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/Monitoring_60.pdf
http://www.ier.com.ua/ua/Grants?pid=6438&fbclid=IwAR1BT3NKv13B1gZ3eVQy2zFcvpBv4bH6haPu7HyJK0HFbIaobcoJ6kCLIqc
http://www.ier.com.ua/ua/Grants?pid=6438&fbclid=IwAR1BT3NKv13B1gZ3eVQy2zFcvpBv4bH6haPu7HyJK0HFbIaobcoJ6kCLIqc
https://bit.ly/38aOUmu
https://bit.ly/2TR6JP2


ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР Ірина Сушко
 

Адреса: Київ, вул. Пирогова, 10Г
e-mail: office.europewb@gmail.com

https://europewb.org.ua

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

Громадська організація «Європа без бар’єрів» м. Київ

ДАЙДЖЕСТ НОВИН 
УЧАСНИКІВ ГРОМАДСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ 

«ЗА ЧЕСНУ ТА ПРОЗОРУ МИТНИЦЮ»
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ЗНАЙОМСТВО З
УЧАСНИКАМИ ІНІЦІАТИВИ

«Європа без бар’єрів» є співзасновником Офісу зв’язку аналітичних центрів у Брюсселі, членом
Громадської ради при Державній Міграційній службі, членом Реанімаційного пакету реформ, а у 2016
році обрана лідером у міжнародній коаліції «За Європу без віз».  Виконавча директорка організації
Ірина Сушко у 2015-2016 роках була обрана Національним координатором Української Національної
платформи громадянського суспільства країн Східного партнерства.

Партнерами є державні інституції, аналітичні центри, громадські організації, ЗМІ у Києві та понад 10
регіонах України, країнах Східного партнерства та Європейського Союзу.

Випуск №8, 26.10 - 09.11.2020

«Європа без бар’єрів» (ЄББ) була створена у 2009 році. ЄББ поєднують у
своїй діяльності функції аналітичного центру та громадської організації,
займаючись аналітикою, моніторингом,  адвокацією та інформуванням.

Діяльність організації спрямована на реалізацію права людини на свободу
пересування та підтримку суспільно значущих реформ у сфері європейської
інтеграції, верховенства права, управління міграцією та кордонами,
транспорту, захисту персональних даних, громадського порядку та протидії
дискримінації.

Місія «Європи без бар’єрів» – у прагненні бачити Європу без бар’єрів і Україну частиною такої Європи,
знайти новий баланс між свободою пересування, правами людини та безпекою (у розумінні як безпеки
людини, так і безпеки держави).

Моніторинг як сучасна форма громадянського контролю
Аналіз та експертні висновки
Адвокаційна діяльність

Проекти організації зосереджені на таких напрямках діяльності:

https://europewb.org.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 

Випуск №8, 26.10 - 09.11.2020

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

