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На звернення Секретаріату Міжвідомчої робочої групи зі спрощення 

процедур міжнародної торгівлі та логістики в Україні від 15.09.2017 № 385, 
Мінфіном розглянуто пропозицію щодо опрацювання проекту Закону України 

«Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо запровадження «єдиного вікна» на кордоні», розробленого 
Мінекономрозвитку. 

В цілому підтримуючи необхідність розробки законопроекту, норми 

якого спрямовані на впровадження «єдиного вікна» на кордоні шляхом передачі 

функцій екологічного та радіологічного контролю від Державної екологічної 
служби до Державної фіскальної служби та Державної прикордонної служби 

відповідно, Мінфіном висловлено наступні зауваження. 

З 1 серпня 2016 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 25.05.2016 № 364 почав діяти механізм взаємодії органів доходів і 

зборів,  державних органів, уповноважених на здійснення санітарно-

епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, 

радіологічного та інших видів державного контролю, та підприємств за 
принципом “єдиного вікна” із застосуванням інформаційно-телекомунікаційної 

системи органів доходів і зборів. 

За результатами аналізу його функціонування слід зазначити, що якщо 
протягом першого місяця застосування принципу «єдиного вікна» бізнес 

скористався системою у 0,4% випадків, то за результатами жовтня 2016 року 

цей показник вже склав 8,9%, у листопаді 2016 року – 12,4%, у період з 

01.01.2017 по 13.09.2017 - 18,5%. В розрізі окремих митниць кількість митних 
оформлень за принципом «єдиного вікна» в загальній кількості оформлень 

перевищує 50%. Водночас, існує ряд митниць, де цей показник менший 10 %. 

Досягнення вищого показника митних оформлень за принципом «єдиного 
вікна», на думку Мінфіну, можливо досягнути за умови внесення змін до 

законодавчих актів щодо спрощення процедури проведення державних 

контролів.  

З огляду на зазначене, вважаємо, що законопроект потребує 
доопрацювання з метою внесення змін до законодавства в частині спрощення 

процедури проведення державних контролів та встановлення норм щодо 

вибірковості їх проведення на основі системи аналізу ризиків. 

Поряд з цим: 

1. Законопроектом пропонується доповнити статтю 46 Митного 

кодексу України, нормами стосовно можливості подання заявником документів 
для одержання сертифікату про походження в електронному вигляді за 

допомогою мережі Інтернет, а також затвердження Мінекономрозвитку 
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Порядку видачі сертифікатів про походження товару з України та вимоги до 
організацій, уповноважених на видачу таких сертифікатів. 

Слід зазначити, що на сьогодні діє ряд міжнародних угод про вільну 

торгівлю, норми яких передбачають видачу сертифікатів EUR.1 митницями, а 

не уповноваженими організаціями, та на підставі заявки, що подається 
експортером у письмовій формі. Зокрема: 

- стаття 17 Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом 

Чорногорії передбачає процедуру оформлення сертифікату походження EUR.1, 
відповідно до якої сертифікат походження EUR.1 оформлюється митними 

органами країни експорту за заявкою, що подається експортером у письмовій 

формі, або, під відповідальність експортера, його уповноваженим 

представником; 
- стаття 18 Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами 

ЄАВТ - процедуру видачі сертифікатів з перевезення товарів EUR.1 та EUR-

MED, які повинні видаватися митними  органами країни-експортера у відповідь 
на заявку, здійснену у письмовому  вигляді  експортером або, під 

відповідальність експортера, його уповноваженим представником. 

З огляду на зазначене редакція абзаців другого та третього частини 

другої законопроекту потребує узгодження із вищезазначеними нормами 
міжнародних угод. 

2. Додаткового обґрунтування потребує норма стосовно виключення 

статті 21 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних 
цінностей» щодо ввезення культурних цінностей в Україну.  

Також, вважаємо за доцільне законопроект погодити з Мінкультури, яке 

є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері вивезення, 
ввезення і повернення культурних цінностей культури України. 

 
 

 


