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НОВИНИ УЧАСНИКІВ ІНІЦІАТИВИ

ЗНАЙОМСТВО З УЧАСНИКАМИ ІНІЦІАТИВИ

18.11.2020 Кабінет Міністрів України на своєму засіданні призначив Павла Рябікіна Головою Державної
митної служби України.

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 №9
09 - 23.11.2020

У цьому випуску:

1

НОВИНИ МИТНИЦІ

Павло Рябікін призначений Головою Державної митної служби України

Нагадаємо, Павло Рябікін був визнаний КМУ переможцем
конкурсу на вакантну посаду Голови Держмитслужби 28 жовтня.
З того часу тривала спеціальна перевірка, за успішними
результатами якої Уряд отримав право затвердити нового
керівника.

Павло Рябікін до роботи в Держмитслужбі обіймав посаду
генерального директора Міжнародного аеропорту «Бориспіль» з
березня 2017 року. У 2014-2015 роках був заступником голови
Київської міської державної адміністрації. У 2005-2006 роках
працював заступником Голови Міністерства транспорту та
зв'язку (сьогодні — Міністерство інфраструктури).

Також пан Рябікін має досвід парламентської, дипломатичної та юридичної роботи: він був депутатом
кількох скликань Верховної Ради, Надзвичайним і повноважним послом України в Данії, адвокатом.
За освітою Павло Рябікін є юристом-міжнародником, випускником Київського університету імені
Тараса Шевченка.
 Докладніше

https://customs.gov.ua/news/zagalne-20/post/pavlo-riabikin-priznachenii-golovoiu-derzhavnoyi-mitnoyi-sluzhbi-ukrayini-241?fbclid=IwAR2S9tmvGOkP7cOT0JgXLWp1eglrau6jyVjjHtBKM5jXXfCPKW9Ma-S8CAE


Отже, Головою Громадської ради при Держмитслужбі України обрано Галину Вдовіну;
заступником голови - Олену Крилач, секретарем Громадської ради – Владислава М’ясоєдова.

До складу Громадської ради також увійшло чотири представника організацій – учасників
Громадської Ініціативи «За чесну та прозору митницю»: 
Александр Андреев - ГС «Асоціація українських виробників лакофарбової промисловості»,
Андрій Богомолов - «Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України»,
Андрей Бутин - ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій»,
Юрій Пероганич - Асоціація підприємств інформаційних технологій України.

Вітаємо наших колег і бажаємо новоствореній Громадській раді при Держмитслужбі плідної роботи!
Докладніе

17 листопада 2020 року відбулися установчі збори зі створення Громадської ради (ГР) при Державній
митній службі. Захід відбувся в онлайн форматі із застосуванням засобів електронного зв’язку.

У зборах взяли участь 38 представників організацій
громадянського суспільства. На заході був присутній
в.о. голови Державної митної служби Євген Ентіс та
представники Держмитслужби. 
За підсумками проведеного засідання відповідним
наказом Держмитслужби затверджено склад ГР у
складі 38 осіб. Учасники установчих зборів ухвалили
рішення про створення Громадської ради.            
Після установчих зборів проведено перше засідання
Громадської ради на якому було обрано керівництво
органу.
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Алгоритм дій та практичні поради: повернення недоброякісної продукції
постачальнику

Учасники Громадської Ініціативи «За
чесну та прозору митницю»
Громадська спілка СФЕРО пропонують
до Вашої уваги розгляд ситуації, в якій
може опинитися кожен оператор
ринку, а головне – грамотний
алгоритм дій для виходу з неї.
Докладніше 

https://customs.gov.ua/news/zagalne-20/post/vidbulis-ustanovchi-zbori-zi-stvorennia-gromadskoyi-radi-pri-derzhmitsluzhbi-245
https://www.facebook.com/sfero.ua
https://sfero.org.ua/podiyi/algorytm-dij-ta-praktychni-porady-povernennya-nedobroyakisnoyi-produktsiyi-postachalnyku/?fbclid=IwAR39zlN5nLgfac0EDLXsstFNXI8LjygpR5bhifsN161SdgSh8j1gSJIpNjc
https://sfero.org.ua/podiyi/algorytm-dij-ta-praktychni-porady-povernennya-nedobroyakisnoyi-produktsiyi-postachalnyku/?fbclid=IwAR39zlN5nLgfac0EDLXsstFNXI8LjygpR5bhifsN161SdgSh8j1gSJIpNjc


39,3% імпортерів та експортерів позитивно оцінили вплив Угоди про Асоціацію на свій бізнес. Це
приблизно на 10 відсоткових пункти вище, порівняно з попередніми трьома хвилями опитування. При
цьому, частка тих, хто програв від Угоди, кардинально не змінилася з 2016 року і становить лише 5,6%.
Приблизно половина підприємств не відчула ніяких змін. 

Найвищі оцінки впливу Угоді дали підприємства із Західної та Центральної України, зокрема на
Львівщині, Рівненщині, Київщині. Низькі оцінки – на Півдні, особливо на Херсонщині та Одещині. 
 “Позитивна оцінка вже отриманих виграшів від Угоди про асоціацію зросла. Однак підприємці є менш
оптимістичними, порівняно з результатами 2016-2017 років, щодо потенційного впливу Угоди в
найближчі п’ять років”, – повідомив Євген Ангел.   

Традиційно великий бізнес більшою мірою відчуває позитивний вплив Угоди порівняно із сектором
МСП. Необхідно звернути увагу на створення можливостей, які дає Угода, для малого та мікро бізнесу”,
— зазначила Оксана Кузяків.
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Про Офіс з просування експорту знають 34% експортерів. Впізнаваність Офісу зросла на 6 в.п.,
порівняно з 2018 роком. Середня оцінка діяльності Офісу майже не змінилась і становить 3,4 бала       
 (у 2018 році — 3,3 бала). 

Найбільш популярним джерелом інформації про регулювання ЗЕД для підприємств залишається
інтернет. Однак при пошуку інформації про інші країни також важливими є персональні зв’язки
(інформація від покупців та постачальників).  Понад 98% підприємств поінформовані про більшість
урядових сайтів і найчастіше користуються сайтами  митної і податкової служб.

Членами бізнес-асоціацій у 2020 році були майже третина (30,9%) підприємств-учасників ЗЕД. Ця
частка зменшувалася під час кожної хвилі дослідження. У 2016 році таких було 45%. Найчастіше серед
експортерів та імпортерів членами бізнес-асоціацій є великий та середній бізнес, а також промислові
підприємства.
Докладніше
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Угода про асоціацію, перешкоди ЗЕД та роль бізнес-асоціацій
20 листопада 2020 року в рамках
Європейського тижня підприємництва 2020 в
Україні експерти Інституту економічних
досліджень та політичних консультацій (ІЕД)
презентували третю частину П’ятого щорічного
опитування експортерів та імпортерів щодо
оцінки Угоди про асоціацію між Україною та ЄС,
перешкод діяльності, а також участі в бізнес-
асоціаціях. 
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http://tfdialogue.ier.com.ua/archives/3585


вам запропонують готову бізнес-модель - 3D модель еко-кемпінгу, розробленого за всіма
європейськими стандартами - бери і втілюй!
аналітичне дослідження трендів та кращих практик еко-туризму в Україні та Європі, розроблене
професійною аналітичною агенцією з Нідерландів;
повноцінний онлайн-нетворкінг - унікальний формат 15-хвилинних зустрічей, де співрозмовників
ви обираєте собі самі із найбільш релевантних для майбутньої співпраці відвідувачів форуму;
паузи на каву, які ми заповнимо 30-ма цікавими презентаціями;
виступи 6 спікерів про поточну ситуацію, вплив COVID-19, досвід виживання в цих умовах і
підтримку, яку готова надати держава туристичній галузі та тим, хто розвиває еко-тему в туризмі;
натхнення енергетикою еко-туристичної синергії та вірою в красу нашої унікальної країни.

Мета форуму – сприяти партнерствам та ідеям у сфері внутрішнього туризму, пропагування цінностей
еко-туризму і тренду збереження туристичної унікальності нашої країни, наблизити український еко-
туризм до світового рівня сервісу.

Унікальною частиною форуму буде онлайн нетворкінг, який буде реалізовано на платформі партнера
організації 2Event.

РОДЗИНКИ форуму:

Участь БЕЗКОШТОВНА.

Докладніше
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Еко-туризм в Україні та ЄС - тренд наступного десятиліття
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9 грудня 2020 року  учасники Громадської Ініціативи«За чесну та прозору митницю»                        
 ГО «Громадський рух «Нова економічна політика» організовує онлайн-форум «Еко-туризм в Україні
та ЄС - тренд наступного десятиліття».

http://ecotour.nep.km.ua/
https://www.facebook.com/cmnep/


Керівник: Демчук Олег Віленович
 

Адреса: Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул.Зарічанська, буд. 3/2
Контакти: тел. 068 007 0088, e-mail: khmelnytskyi@bisc.org.ua
Facebook

Візія – консультаційно-інформаційно-експертний центр для розвитку і впровадження ефективних
економічних концепцій і моделей, колектив якого формують фахівці, об’єднані цінностями чесності,
відкритості та толерантності.

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

ГО «Громадський рух «Нова Економічна Політика» (НЕП) м. Хмельницький
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УЧАСНИКІВ ГРОМАДСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ 
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ЗНАЙОМСТВО З
УЧАСНИКАМИ ІНІЦІАТИВИ

ГО «Громадський рух «Нова Економічна Політика» (НЕП) - є об’єднанням
представників бізнесу в різних галузях економіки.

Місія – сприяння загальному соціально-економічного розвитку регіонів,
підприємств і територіальних громад України відповідно до національних
пріоритетів в реаліях нового євроінтеграційного курсу країни, розвитку
співробітництва між Україною та ЄС, задоволення та захисту законних
соціальних, економічних, творчих, духовних, національно-культурних та інших
спільних інтересів членів Організації.

Випуск №9, 09 - 23.11.2020

Досвідчені фахівці, експерти та успішні підприємці
Активна громадянська позиція
Бачення стратегічного розвитку на основі діалогу та
інтеграції елементів: освіта, наука, бізнес, громадянське суспільство, влада
Співпраця на основі концепції Win - Win

Ключові компетенції:

активна участь у реалізації коротко і довгострокових стратегічних планів розвитку громад і
територій України;
сприяння залученню інвестицій у конкурентоспроможні галузі національної економіки та
запровадження високотехнологічного виробництва із залученням провідних науковців та
міжнародних експертів;
спрямування зусиль на усунення негативних соціально-політичних та економічних умов життя чи
поліпшення існуючих через вплив на рішення органів державної влади та місцевого
самоврядування; 
протидія незаконним втручанням контролюючих органів у фінансово-господарську діяльність
комерційних структур;
сприяння становленню демократичного, відкритого громадянського суспільства шляхом реалізації
значущих для його розвитку громадських ініціатив;
формування якісно нової національної еліти, здатної безкорисливо вирішувати проблеми громад,
регіонів та країни в цілому;сприяння пошуку та застосуванню форм конструктивної участі
представників громадськості та бізнесу в нормотворчому процесі;
сприяння забезпеченню врахування громадської думки у процесі підготовки та організації
виконання значущих рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
участь у підтримці регіональних, міжнародних та місцевих програм, спрямованих на підвищення
економічної грамотності громадян.

Ключові завдання та напрямки діяльності НЕП:

http://bisc.org.ua/
https://www.facebook.com/cmnep/


Випуск підготовлено 
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в рамках проєкту Підтримка Громадської Ініціативи  
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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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