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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!

У цьому випуску:
НОВИНИ МИТНИЦІ
Уряд затвердив логотип та сертифікат АЕО
Держмитслужба готується до тестування працівників
ЄС продовжить підтримку митної реформи у 2021 році
НОВИНИ УЧАСНИКІВ ІНІЦІАТИВИ
«Контрабанда.нет»
Тренінг «Фінансування для громад»
ЗНАЙОМСТВО З УЧАСНИКАМИ ІНІЦІАТИВИ
Громадська організація «Центр стратегічного розвитку та реформ», м. Тернопіль

НОВИНИ МИТНИЦІ
Уряд затвердив логотип та сертифікат АЕО
Кабінет Міністрів України постановою від 3 лютого
2021 № 70 затвердив форму, опис та правила
використання національного логотипа АЕО та
форму сертифіката АЕО.
Національний логотип АЕО є перевагою,
встановленою Митним кодексом України, яка діє
для обох типів авторизації АЕО (АЕО-С та АЕО-Б).
Підприємство може наносити логотип на:
бланки службової документації
печатки підприємства
транспортні засоби, що переміщують
товари підприємства
будинки та споруди підприємства інші місця, які використовуються у діяльності підприємства, на
власний розсуд.
Докладніше
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НОВИНИ МИТНИЦІ
Держмитслужба готується до тестування працівників
Тривають заходи з комплексної підготовки до
проведення тестування посадових осіб митних
органів з питань кваліфікації та благонадійності.
Пілотний проєкт з тестування здійснюється згідно з
постановою Уряду від 30.09.2020 №
916.
На виконання цієї постанови Міністерством
фінансів створено Робочу групу з організації
тестування посадових осіб митних органів з питань
кваліфікації та благонадійності.
До неї увійшли представники Мінфіну, Держмитслужби, проєктів міжнародної технічної допомоги.
В рамках проєкту митники пройдуть три тести:
щодо знань, практичних навичок та умінь у застосуванні митного, антикорупційного
законодавства;
тестування на загальні здібності;
тестування на благонадійність.
Докладніше

ЄС продовжить підтримку митної реформи у 2021 році
Підтримку митної реформи за напрямками, запланованими в рамках Програми ЄС з підтримки
управління державними фінансами в Україні (EU4PFM), буде продовжено у 2021 році.
Про це йшлося під час щомісячної зустрічі з митних питань, у якій
взяли участь представники Держмитслужби, Офісу підтримки
реформ (RST) Мінфіну та Держмитслужби, Програми EU4PFM, а
також представники Євроделегації в Україні. Зустріч відбулася онлайн 3 лютого.

Запланована підтримка спрямована на модернізацію процесів в українській митниці, запровадження
норм і процедур, які діють в ЄС, на виконання Україною Угоди про Асоціацію з ЄС.
Потребу в підтримці окремих напрямків митної реформи з боку європейських партнерів висловили
заступники Голови Держмитслужби Владислав Суворов та Євгеній Єнтіс. Зокрема, вони виділили
наступні напрямки: імплементація Нової комп’ютеризованої транзитної системи (NCTS) та приєднання
до Конвенції про спільну транзитну процедуру, IT-трансформація та створення нової ІТ-системи
Держмитслужби, кадрова реформа Держмитслужби, гармонізація українського законодавства із
законодавством ЄС.
Представник EU4PFM Вітяніс Алішаускас повідомив, що ці напрямки і в 2021 році лишаються серед
пріоритетних, а також інформував про інші напрямки, в яких ЄС надавав Україні технічну, фінансову та
експертну підтримку у 2020 році та в яких її буде продовжено у 2021. Це, зокрема, Програма АЕО,
система управління ризиками, пост-митний контроль, митна вартість та ін.
Такі щомісячні зустрічі з митних питань відбуваються регулярно, для оцінки виконання запланованих
заходів митної реформи та координації дій Мінфіну, Держмитслужби та Програми EU4PFM, яка надає
підтримку Україні в реформуванні митної сфери. Докладніше
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НОВИНИ УЧАСНИКІВ ІНІЦІАТИВИ
«Контрабанда.нет»
Учасники Громадської Ініціативи «За чесну та прозору митницю»
Університет митної справи та фінансів представляють до Вашої уваги
чергову серію студентського відеопроєкту «Контрабанда.нет».
Докладніше
*Попередні серії можна побачити на Ютуб-каналі
«Студенти Університету митної справи та фінансів»

Тренінг «Фінансування для громад»
Учасники Громадської Ініціативи «За чесну та прозору митницю» Центр досліджень та консультацій
запрошує на тренінг «Фінансування для громад».
Даний захід є унікальним в масштабах Хмельниччини,
оскільки торкається питань залучення додаткових
фінансових ресурсів в громади.
Тренера:
1. Анна Гаврилюк, керівник, співзасновниця ГО «Центр
досліджень та консультацій». У фандрейзингу понад 3 роки.
2. Олена Овчиннікова, експерт з залучення інвестицій ГО
«Центр досліджень та консультацій»
Ви маєте можливість дізнатись:
де шукати додаткові гроші на розвиток громади;
напрацювати ідеї для своєї громади;
дізнатись про вимоги донорів;
дізнатись про типові помилки при написанні грантів.
Що буде на зустрічі:
Інтерактивна лекція про грантові можливості та про підводні камені при написанні грантів (досвід
організації);
Напрацювання власних ідей та цікавих проєктів; Презентація напрацювань; Від ідеї до проєкту –
формування важливих елементів проєкту.
Тренінг відбудеться в онлайн форматі.
Дата: 25 березня 2021
Місце: ZOOM
Реєстрація на тренінг за посиланням: https://cutt.ly/1j08NLP
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ЗНАЙОМСТВО З
УЧАСНИКАМИ ІНІЦІАТИВИ
Давайте знайомитися ближче!
У цій рубриці ми будемо розповідати про учасників Громадської Ініціативи «За чесну та прозору митницю».

Громадська організація «Центр стратегічного розвитку та реформ»
м. Тернопіль

Громадська організація «Центр стратегічного розвитку та реформ» реалізовує проекти у сфері
підтримки ветеранів АТО, активно долучається до реалізації проєвропейських реформ, збирає та
поширює історії успіху реформ. Також члени організації проводять фокус-групи і круглі столи,
спрямовані на формування проблематики і пошук шляхів вирішення найбільш актуальних потреб
регіону. Також ГО «Центр стратегічного розвитку та реформ» активно долучається до процесів
підвищення ефективності діяльності митних органів, є постійними учасниками освітніх заходів у сфері
євроінтеграційних процесів, намагаються ефективно співпрацювати з фахівцями, громадськістю та
органами влади для вирішення актуальних проблем у сфері соціально-економічного розвитку міста,
регіону та країни в цілому.

КЕРІВНИК:
СОРОКІВСЬКА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА
soroka220996@gmail.com

КОНТАКТИ
м.Тернопіль
csdr2017@gmail.com
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Випуск підготовлено
Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій
в рамках проєкту Підтримка 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
Telegram https://t.me/Customs_ier_kiev
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

