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НОВИНИ МИТНИЦІ 

НОВИНИ УЧАСНИКІВ ІНІЦІАТИВИ

ЗНАЙОМСТВО З УЧАСНИКАМИ ІНІЦІАТИВИ

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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«ЗА ЧЕСНУ ТА ПРОЗОРУ МИТНИЦЮ»
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У цьому випуску:
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16 грудня, Кабмін підтримав проєкт Закону України
щодо розширення повноважень приватних
виконавців на примусове виконання постанов про
накладення штрафу за порушення митних правил.
Документом пропонується внести зміни до статей
535, 540 Митного кодексу України. Законопроєкт
розроблений на виконання умов Меморандуму
про взаєморозуміння між Україною як
Позичальником та Європейським Союзом як
кредитором (щодо отримання Україною
макрофінансової допомоги Європейського Союзу
до 1 мільярда 200 мільйонів євро ).
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В Україні запустили Єдиний експортний веб-портал

НОВИНИ МИТНИЦІ

Умовою “5а” додатка І Меморандуму передбачено, що для забезпечення можливості ефективного
відновлення законних вимог органи державної влади розширять повноваження приватних виконавців
(ПВ) на вимоги до 100 тис. грн проти будь-якого боржника (включаючи державних юридичних осіб та
юридичних осіб за участю держави) та на адміністративні штрафи, а також складуть дорожню карту
щодо повного зрівняння їх повноважень із повноваженнями держвиконавців, що стосується ПВ, які
діють від імені будь-якого клієнта та проти будь-якого боржника, а також що стосується полегшення
доступу до професії ПВ для збільшення їхньої загальної кількості, та перегляду режиму
дисциплінарного нагляду та контролю. Докладніше

23 грудня, Офіс з просування експорту на
платформі Дія.Бізнес за підтримки Мінекономіки
запустив Єдиний експортний веб-портал – онлайн-
платформу для експортерів та компаній,
зацікавлених в експорті.Метою запуску веб-
порталу є підвищення рівня національного
експорту та надання підтримки підприємствам для
виходу на нові ринки, а також іноземним
компаніям, що зацікавлені в імпорті товарів та
послуг з України і налагодженні партнерських
відносин. 

Вебсайт Єдиний експортний веб-портал
Докладніше

https://www.facebook.com/UkraineCustoms/posts/212919240443175
https://export.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/news/v-ukrayini-zapustili-yedinij-eksportnij-veb-portal
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Контрабанда та «сірий імпорт», корупція на митниці
10 грудня 2020 року Громадська організація «Інститут економічних досліджень та політичних
консультацій» (ІЕД) провела он-лайн презентацію результатів П’ятого щорічного опитування імпортерів
та експортерів. Епізод четвертий: Контрабанда та «сірий імпорт», корупція на митниці.

Порушення митних правил. Результати on-line опитування

Представляємо Вашій увазі результати он-
лайн опитування «Порушення митних
правил. Яким чином треба карати за
порушення митних правил?».

Метою опитування було дізнатися
відношення представників громадянського
суспільства, бізнес-асоціацій та підприємців
до різних видів санкцій, які можуть бути
застосовані за контрабанду споживчих
товарів та визначити їх позицію щодо цього
питання.

Докладніше
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Чому варто говорити про сірий імпорт
та корупцію на митниці;
«Cірий імпорт»: поширеність,
протидія;
Криміналізація контрабанди;
Корупція: «важливі друзі»;
Корупція на митниці: аспекти, оцінки,
зміни.

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

Основні питання, які були представлені:

Відбулась четверта, завершальна подія в серії публічних обговорень результатів вказаного опитування.

Докладніше

http://tfdialogue.ier.com.ua/archives/3680
http://tfdialogue.ier.com.ua/archives/3662


реалізація інституту авторизованого економічного оператора: можливості та виклики;
створення сервісно орієнтованої митниці: позитивні та негативні наслідки;
застосування РРО в Україні: вплив на митницю;
зменшення толерантності до споживання товарної контрабанди: міф чи реальність?

Регламент заходу передбачав два етапи: розподіл завдань (кейсів) та презентацію результатів.
Особливістю цьогорічного хакатону стали короткі відеоролики, які команди мали зняти в рамках
виконання своїх завдань. 11 грудня 2020 року учасники хакатону шляхом жеребкування отримали
відповідні завдання, а 15 грудня 2020 року відбулася презентація проєктів, підготовлених командами.
Практичні завдання для команд стосувалися актуальних проблем та викликів  розвитку митної  сфери
й полягали у створенні проектів з таких практичних питань: 

До складу журі увійшли представники органів державної влади, неурядових організацій, експерти та
науковці.
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Молодіжний хакатон

ІІнститут економічних досліджень та
політичних консультацій (ІЕД) у рамках
проєкту «Підтримка Громадської Ініціативи
«За чесну та прозору митницю» спільно з
Інститутом міжнародних відносин Київського
національного університету імені Тараса
Шевченка (ІМВ) 11-15 грудня 2020 року
провели конкурс проєктів серед молоді.
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Це вже другий хакатон, організований спільно ІЕД та ІМВ, присвячений актуальним питанням митної сфери
(попередній відбувся у 2019 році), який цього разу було проведено в онлайн-форматі. Цього року у
молодіжному хакатоні «Реформування митних процедур очима молоді. Як краще боротися з корупцією
на митниці: більше контролю чи простіші процедури?» взяли участь  сім команд із чотирьох вищих
навчальних закладів України.

1. Z-Team Національний університет «Києво-Могилянська академія»
2. Авантаж Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
3. Синергія Університет державної фіскальної служби України
4. The Ukrainians Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
5. Blue bottles Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
6. Believer Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
7. Політехнік Житомирська політехніка

Переможцями молодіжного хакатону стали:
Перше місце Авантаж Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка 
Друге місце The Ukrainians Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка 
Третє місце Синергія Університет державної фіскальної служби України 

Щиро дякуємо всім командам за участь, бажаємо успіхів та нових креативних проєктів!

Докладніше 

http://tfdialogue.ier.com.ua/archives/3690
http://tfdialogue.ier.com.ua/archives/3690


чесності підприємця
забезпечені високої якості і технічного рівня своєї продукції
забезпечені безпеки працідотримання вимог чинного законодавства
чесних і порядних відносинах з співробітниками, постачальниками, клієнтами, партнерами по
бізнесовій діяльності

ЦІННОСТІ
 

Один за всіх і всі за одного – члени спілки завжди готові прийти на допомогу при виникненні потреби
Безпека ведення бізнесу – мінімізація ризиків для бізнесу, які виникають всередині та зовні
підприємства
Спілкування – налагодження професійних та ділових зв’язків, обмін досвідом, контактами, ресурсами
Знання – освіченість та інформованість
Підприємницька культура – правила поведінки, які базуються на:

Вільне підприємництво – це функціонування економічної системи на принципах максимальної
економічної свободи для суб’єктів господарської діяльності та мінімального державного втручання в цю
діяльність
Соціальне благо – всі дії організації обов’язково спрямовані на загальне благополуччя суспільства)

Правління організації:
Олександр Печалін, Голова правління “Спілка підприємців “СТІНА”

МІСІЯ:
Розвиток державно-приватного діалогу, що сприяє
зміцненню та розвитку соціально-відповідального
бізнесу, якій формує в свідомості громадян образ
підприємця як ТВОРЦЯ суспільних благ.

КОНТАКТИ
21100, Україна, м.Вінниця, вул.Театральна 14, оф.204, 205
Тел.+38 (063) 7781616, +38 (098) 5407593
E-mail : stina.org@gmail.com

www.stina.org.ua
facebook

Спілка підприємців СТІНА - це спільнота підприємців і фахівців для розвитку особистості і бізнесу
шляхом обміну знаннями, досвідом і зв'язками

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

ГО «Вінницька обласна організація «Спілка підприємців «СТІНА» м. Вінниця

ДАЙДЖЕСТ НОВИН 
УЧАСНИКІВ ГРОМАДСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ 

«ЗА ЧЕСНУ ТА ПРОЗОРУ МИТНИЦЮ»
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http://www.stina.org.ua/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057214699754
https://www.facebook.com/uestinavinnitsya?eid=ARD1LtZFwtt_UmWd3OSNlQtRl1RrMCzAcC-2_Z8slKXCpxlkebULMT6DhaGqFFv_rNNqYXGtol1ub6D9&fref=mentions


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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