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«Чи підтримуєте Ви функціонування Державної митної служби як єдиної юридичної
особи?» (результати online опитування)
Відбулися громадські обговорення щодо стану реформування митної галузі
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ГО «Чернігівський центр прав людини» м. Чернігів

Online демо ІТ-команди Держмитслужби
Безпрецедентні заходи боротьби з корупцією на митниці: понад 100 митників
відсторонили від виконання посадових обов’язків
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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!

ДАЙДЖЕСТ НОВИН 
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У цьому випуску:

НОВИНИ УЧАСНИКІВ ІНІЦІАТИВИ
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №64

Затверджено опис та зразки форменого одягу працівників Держмитслужби
Україна додатково заборонила ввозити з Росії пшеницю, олію та деякі інші товари
Уряд збільшив статутний капітал Експортно-кредитного агентства
Затверджено порядок виконання митних формальностей при застосуванні NCTS

Період моніторингу: березень 2021 року
Нормативно-правові акти, що набрали чинності

Проєкти нормативно-правових актів

Пропонується змінити порядок здійснення ліцензування й квотування зовнішньоекономічних операцій
Пропонується дерегуляція окремих аспектів здійснення зовнішньоекономічної діяльності
Зміни до порядку обліку осіб, які є учасниками відносин, що регулюються законодавством з питань митної
справи

В Україні видано перший сертифікат АЕО                                                  
Новини                                                                                                                                        Докладніше

http://tfdialogue.ier.com.ua/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/Monitoring_64.pdf


30 березня 2021 року в рамках проекту «Формування
позицій щодо політики та аспектів криміналізації порушень у
митній сфері на рівні Вінницької області» ГО «СФЕРО»
провела громадське обговорення результатів прямого
інтерв’ювання представників зацікавлених сторін щодо стану
реформування митної галузі на прикладі Вінницької
митниці.

02 квітня 2021 року ГО «Агенція міжнародної співпраці» в
рамках проекту «Громадська оцінка роботи Волинської та

З 1 по 15 березня 2021 року Громадська ініціатива «За чесну та
прозору митницю» провела онлайн опитування «Чи підтримуєте
Ви функціонування Державної митної служби як єдиної
юридичної особи?». Це восьме опитування із серії онлайн-
опитувань, які регулярно проводяться Ініціативою.
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Більшість (59%) респондентів не підтримують функціонування Держмитслужби України як єдиної
юридичної особи. 32% – підтримують.
67% респондентів вважають, що здійснення зовнішньоекономічної діяльності не спроститься
внаслідок функціонування Держмитслужби України як єдиної юридичної особи. Водночас,
протилежної думки притримуються 20% респондентів.                                                         Докладніше

Підсумки опитування:

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ONLINE ОПИТУВАННЯ
«Чи підтримуєте Ви функціонування Державної митної служби як єдиної
юридичної особи?» 

НОВИНИ УЧАСНИКІВ ІНІЦІАТИВИ

ДАЙДЖЕСТ НОВИН 
УЧАСНИКІВ ГРОМАДСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ 
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Відбулися громадські обговорення щодо стану реформування митної галузі

Метою опитування було визначити рівень підтримки реорганізації Державної митної служби України
(далі Держмитслужба) у єдину юридичну особу та дізнатися, як, на думку опитаних, це вплине на
здійснення експорту та імпорту.
В онлайн-опитуванні взяли участь 98 респондентів з 21 області України та м. Києва.

Поліської митниць ДМС» було проведено круглий стіл на тему: «Презентація аналітичного звіту
«Громадська оцінка роботи Волинської та Поліської митниць Держмитслужби».

Участь у заходах взяли представники митниці, ДФС, органів влади, брокерських компаній,
контролюючих служб, бізнесу, громадянського суспільства, підприємці, учасники ЗЕД та їх об’єднань.

http://tfdialogue.ier.com.ua/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/%D0%84%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%8E%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0_online_survey_presentation_final.pdf


23 березня 2021 року в рамках проєкту «Підтримка
Громадської ініціативи «За чесну та прозору митницю»
(Ініціатива) у співпраці з Мінфіном, Держмитслужбою,
Програмою ЄС з підтримки управління державними
фінансами в Україні (EU4PFM) та Офісом підтримки
реформ (RST) при Міністерстві фінансів України для
учасників та партнерів Ініціативи проведено дистанційний
семінар, присвячений практичним аспектам процедури
отримання статусу Авторизованого економічного
оператора (АЕО).

Громадська Ініціатива «За чесну та прозорумитницю», як
організація, що виконує моніторинг впровадження реформ у митній
сфері, проводить чергове опитування «Чи потребують бізнес-
асоціації додаткового законодавчого регулювання своєї діяльності?».

Метою опитування є з’ясувати актуальність розробки змін до
чинного законодавства, яке б врахувало особливості здійснення
діяльності саме бізнес-асоціаціями.

УВАГА ОПИТУВАННЯ!
Чи потребують бізнес-асоціації додаткового законодавчого регулювання
своєї діяльності?
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ДАЙДЖЕСТ НОВИН 
УЧАСНИКІВ ГРОМАДСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ 

«ЗА ЧЕСНУ ТА ПРОЗОРУ МИТНИЦЮ»Випуск №18, 22.03 - 05.04.2021

ЗАПОВНІТЬ АНКЕТУ
Запрошуємо взяти участь у цьому опитуванні бізнес-асоціації та громадські організації, діяльність яких
пов’язана із представленням та захистом інтересів бізнес-спільнот.
Опитування триває з 30 березня до 13 квітня 2021 року (включно)
Опитування можна пройти анонімно або заповнити поля з інформацією про назву організації. 

Практичні аспекти процедури отримання статусу АЕО (семінар)

Це перший семінар, організований в рамках тренінгової програми для учасників та партнерів
Громадської ініціативи «За чесну та прозору митницю» і впроваджується ІЕД в рамках згаданого
проєкту.

І водночас, це п’ятий захід, який EU4PFM разом із партнерами провели для українських бізнес-
асоціацій із цієї тематики.
Вітальні слова учасники почули від Керівниці проєкту «Підтримка Громадської Ініціативи «За чесну та
прозору митницю», Виконавчої директорки ІЕД – Оксани КУЗЯКІВ, та ключового експерта з питань
митниці EU4PFM – Вітяніса АЛІШАУСКАСА.

Під час заходу його учасники дізналися щодо програми АЕО у світі та в Україні її економічні вигоди,
типи авторизації, процедури, порядку та критеріїв для отримання авторизації. Також в учасників була
можливість попередньо сформулювати питання, які їх цікавили та задати їх безпосередньо під час
семінару спікеру – експерту з питань запровадження АЕО Програми EU4PFM Олексію ВОРОБЙОВУ. На
всі питання були надані вичерпні та професійні відповіді.
Докладніше

https://forms.gle/174N16FKor3zCzRH9
http://tfdialogue.ier.com.ua/archives/3822


здійснення досліджень з прав людини, моніторинг підготовки проектів законів та інших правових
актів;
здійснення постійного моніторингу дотримання прав людини та основних свобод та інформування
про факти порушень, мінімізація умов для проявів корупції;
дотримання прав інвалідів, СІН та ЛЖВ, прав нелегальних мігрантів, діяльності депутатів місцевих
рад та здійснення державних закупівель;
проведення освітніх заходів, інформаційних кампаній, семінарів, тренінгів, конференцій;
заохочення і зміцнення міжрегіональної молодіжної співпраці та мережування, зміцнення
професійно потенціалу молодих активістів вести за собою молодь;
антикорупційна діяльність: формування антикорупційної свідомості та діяльності у молоді
Чернігівської області, спроможністі ГО здійснювати моніторинг впровадження антикорупційної
реформи.

Захист прав і свобод людини є одним з основних напрямків діяльності організації. Поєднуючи
теоретичний та практичний рівні, Чернігівський Центр Прав Людини працює в напрямку забезпечення
дотримання прав людини.

Діяльність включає такі напрямки, але не обмежується ними:

Організація працює в якості watch-dog організації, діяльність якої полягає в критичному моніторингу
діяльності будь-яких установ чи осіб та інформування громадськості про виявлені порушення і
спонукання її до дії.
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КОНТАКТИ
14017, м. Чернігів, вул. Жабинського, 13/42, 2 поверх
Телефони:  +38 – 0462 – 67-75-75
моб.- 050-330-14-06
E-mail: pravo@cn.relc.com
E-mail: pravocf@gmail.com
E-mail: rns.cn.ua@gmail.com
Сайт: http://pravocn.org.ua

Керівник- ПІДГОРНИЙ Олександр Віталійович

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

Громадська організація «Чернігівський центр прав людини» м. Чернігів

ДАЙДЖЕСТ НОВИН 
УЧАСНИКІВ ГРОМАДСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ 

«ЗА ЧЕСНУ ТА ПРОЗОРУ МИТНИЦЮ»

ЗНАЙОМСТВО З
УЧАСНИКАМИ ІНІЦІАТИВИ

Основна мета діяльності організації – сприяння в розбудові
відкритого демократичного громадянського суспільства
шляхом захисту та сприяння реалізації прав і свобод людини в
усіх сферах суспільного життя, провадження культурної,
екологічної, освітньої та наукової діяльності, сприяння
правоохоронним органам та органам державної влади у
сфери боротьбі з організованою злочинністю та корупцією.

Обласна громадська організація «Чернігівський Центр
Прав Людини» Зареєстрована у січні 2007 р.

Випуск №18, 22.03 - 05.04.2021

http://pravocn.org.ua/
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Понад 100 працівників Держмитслужби, серед яких 17 –
керівники митниць та митних постів, 2 квітня 2021 були
відсторонені від виконання своїх посадових обов’язків після
засідання Ради Національної безпеки і оборони на підставі
листа Управління внутрішньої безпеки Державної митної
служби України.

Наразі, окрім персональних санкцій щодо кола осіб,
діяльність яких пов’язують з контрабандою, вживаються
заходи щодо посадових осіб митних органів, що можуть
бути причетними до корупційних діянь.

ДАЙДЖЕСТ НОВИН 
УЧАСНИКІВ ГРОМАДСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ 

«ЗА ЧЕСНУ ТА ПРОЗОРУ МИТНИЦЮ»

Безпрецедентні заходи боротьби з корупцією на митниці: понад 100
митників відсторонили від виконання посадових обов’язків

НОВИНИ МИТНИЦІ
Online демо ІТ-команди Держмитслужби

Customs.Back: функціонал для оформлення NCTS,
оновлення МЖПП.
BIRMA: ВІ АРІ + оновлення, завершення АСУР 2.0.
International: запуск повного циклу NCTS Phase 4, API для
брокерського програмного забезпечення, АPI для гарантів.
Пост аудит: керування життєвим циклом перевірки та
фіксація результатів, ППР.

Державна митна служби України запрошують на онлайн демо
ІТ-команди. 
6-го квітня 2021 року о 16:00 відбудеться щомісячна
презентація поточного стану розробок ІТ-команди
Держмитслужби на платформі Zoom!

До демонстрації планується:

Випуск №18, 22.03 - 05.04.2021

Кількість місць обмежена, тому реєстрація обов’язкова для всіх за посиланням: https://bit.ly/3rFki2M

Докладніше

У територіальних органах відсторонені:
В Одеській митниці - 22 працівника;
У Закарпатській - 23 працівника;
У Київській - 8 працівників;
У Волинській - 23 працівника;
У Галицькій - 46 працівників;
У Буковинській - 3 працівника.
Докладніше

https://bit.ly/3rFki2M?fbclid=IwAR21xV3AxAXwS9jfkVrZ_2EggyhXNmK-EaY72d8EjfOBFhttps://bit.ly/3rFki2MrukichJPcF3iSg
https://www.facebook.com/UkraineCustoms/photos/a.130376835364083/285030226565409/
https://www.facebook.com/UkraineCustoms/photos/a.114383353630098/285857596482672/


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
Telegram https://t.me/Customs_ier_kiev  

ДАЙДЖЕСТ НОВИН 
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