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Додаток № 7 

до протоколу засідання  

Міжвідомчої робочої групи  

від 04.03.14р. 

Реєстр виконання рішень засідань Міжвідомчої робочої групи з питань впровадження 

технології «Єдине вікно – локальне рішення» в зоні діяльності Південної митниці та портів 

Одеської області 

№ Дата 
заходу 

Прийняті рішення/рекомендації Виконання рішень 

1 18.10.2011 р Засідання ініціативної групи щодо створення Міжвідомчої робочої 
групи з впровадження технології «Єдине вікно - локальне рішення» в 
зоні діяльності Південної митниці та портів Одеської області 

Доручення Прем’єр-міністра України від 27.07.2011 № 
36695/1/1-11 
Доручення  Прем’єр-міністра України від 09.09.2011 № 
36695/4/1-11 
 

  1. Підтримати пропозицію Українського національного комітету 
Міжнародної торгової палати щодо необхідності створення Концепції 
пілотного проекту «Єдине вікно – локальне рішення» у зоні діяльності 
Південної митниці та портів Одеської області. 

Лист УНК МТП МРГ від 22.07.11 № 504 (на Кабінет 
Міністрів України) 
Доручення Прем’єр-міністра України від 27.07.2011 № 
36695/1/1-11 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі  (скликання 
за дорученням Прем’єр-міністра) повідомило про 
підтримку ініціативи учасників семінару щодо 
започаткування в Україні пілотного проекту зі створення 
«Єдиного вікна» (Лист від 28.08.11 № 4104-25/124) 
 
Лист УНК МТП від 07.09.11 № 657 (на Кабінет Міністрів 
України) 
Доручення  Прем’єр-міністра України від 09.09.2011 № 
36695/4/1-11 
На виконання доручення 18.10.2011 р було проведено 
засідання ініціативної групи з впровадження технології 



Страница 2 из 25 

 

«Єдине вікно – локальне рішення» 

2. Запропонувати керівництву Міністерств, відомств, державних та 
недержавних організацій і установ делегувати представників до складу у 
Міжвідомчу робочу групу щодо створення концепції пілотного проекту 
«Єдине вікно – локальне рішення» відповідно до Додатку № 5. 

Лист УНК МТП від 14.11.11 № 866 (на Міністерства та 
відомства). 
Міністерства, інші ЦОВВ, державні та недержавні 
організації та установи надали свої пропозиції щодо 
учасників Міжвідомчої робочої та експертної груп 3. Членам Міжвідомчої робочої групи надати пропозиції щодо участі 

представників міністерств, відомств, державних та недержавних 
організацій та установ для формування груп експертів по розробці 
практичних (методологічних, правових та технічних) рішень 
впровадження пілотного проекту «Єдине вікно – локальне рішення». 

4. Підготувати звернення до ЄЕК ООН, Європейської комісії, ТРАСЕКА та 
інших міжнародних організацій і проектів щодо визначення можливих 
форм технічного співробітництва, у тому числі, в організації і проведенні в 
Україні відповідних досліджень і тренінгів з питань застосування 
міжнародних стандартів і найкращій міжнародної практиці по 
впровадженню принципу «Єдиного вікна», гармонізації даних і 
електронного документообігу у зовнішньоекономічних операціях. 

05.09.2012 в м. Одеса проведено робочу зустріч з 
представником контейнерного терміналу порту Поті 
(Грузія) за участі представників ДП «ОМТП», АТ 
«ПЛАСКЕ», ТОВ «ППЛ 33-35» з питання взаємного обміну 
попередньою інформацією між портами Одеса та Поті. 

5. Перше засідання Міжвідомчої робочої групи провести 22 грудня 2011 
року. 

Виконано (ПРОТОКОЛ № 1 С від 22.12.11 р.) 

2 22.12.2011 р Перше засідання Міжвідомчої робочої групи з впровадження технології 
«Єдине вікно – локальне рішення  в зоні діяльності Південної митниці та 
портів Одеської області 

Доручення Прем’єр-міністра Україи від 17.01.12 № 
36695/8/1-11 

  1. Затвердити персональний склад  Міжвідомчої робочої групи з 
впровадження технології «Єдине вікно - локальне рішення» в зоні 
діяльності Південної митниці та портів Одеської області. 

Виконано 

2. Затвердити склад експертної групи з розробки та впровадження 
технології «Єдине вікно - локальне рішення» в зоні діяльності Південної 
митниці та портів Одеської області. 

Виконано 

3. Направити в адресу Кабінету міністрів України клопотання про 
затвердження складу міжвідомчої та експертної робочої групи з 
впровадження технології «Єдине вікно - локальне рішення» в зоні 
діяльності Південної митниці та портів Одеської області. 

Лист УНК МТП від 27.12.11 № 982 
Доручення Прем’єр-міністра Україи від 17.01.12 № 
36695/8/1-11 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі (скликання 
за дорученням) повідомило, що не має зауважень 
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стосовно персональних складів Міжвідомчої робочої та 
експертної груп (Лист ; 4112-05/5810-12 від 17.02.20120 

4. Прийняти інформацію пана Апостолова М. до уваги. Виконано 

5. Запропонувати УНК МТП взяти на себе функції Секретаріату 
Міжвідомчої робочої групи та групи експертів з впровадження технології 
«Єдине вікно – локальне рішення» в зоні діяльності Південної митниці та 
портів Одеської області. 

Український національний комітет Міжнародної торгової 
палати дав згоду взяти на себе функції Секретаріату 
Міжвідомчої робочої групи та групи експертів з 
впровадження технології «Єдине вікно – локальне 
рішення» в зоні діяльності Південної митниці та портів 
Одеської області. 

6. Направити в адресу зацікавлених міністерств та відомств пропозицію 
надати до 20.01.2012 в Секретаріат Робочої групи для обговорення 
проблемні питання щодо впровадження технології «Єдине вікно – 
локальне рішення» в зоні діяльності Південної митниці та портів Одеської 
області. 

Лист Секретаріату МРГ від 03.04.2012 № 223 
Отримані пропозиції від НІСС, ДП «Укрзалізниця», АМБУ 
ДП «УТЛЦ», ДСЕСУ 

7. Провести наступну спільну зустріч в останню декаду січня чи першу 
декаду лютого 2012 року. 

Виконано (ПРОТОКОЛ № 2 С від 26.04.2012 р 

3 26.04.2012 р Друге засідання Міжвідомчої робочої групи з впровадження технології 
«Єдине вікно – локальне рішення  в зоні діяльності Південної митниці та 
портів Одеської області. 

Доручення Прем’єр-міністра України від 21.05.12 № 
36695/10/1-11 

  1. Затвердити зміни, внесені до складу Міжвідомчої робочої та 
експертної груп з впровадження технології «Єдине вікно – локальне 
рішення» у зоні діяльності Південної митниці та портів Одеської області. 

МОШИНСЬКА Олена Євгеніївна  ( Введена до складу 
листом № 11.1/7-12.1/5420) 
ЛАКТІОНОВ Андрій Олександров ( Введення в ЕГ, лист 
Мінекономики №4112-05/5810-12 від 17.02.2012) 
НІКОЛАЙЧУК Олег Олександрович ( Введення в РГ, Лист 
Мінекономики №4112-05/5810-12 від 17.02.2012) 
СТАРІКОВ Віктор Сергійович ( Введення в РГ лист Лист 
ДПСУ № 231-3550/0/6-12 від 23.04.12) 
ЮРЧЕНКО Катерина Григорівна ( Введення в РГ 
Лист Мінекономики №4112-05/5810-12 від 17.02.2012) 

2. Проінформувати Кабінет Міністрів України щодо змін в склад 
Міжвідомчої робочої та експертної груп з впровадження технології 
«Єдине вікно – локальне рішення» у зоні діяльності Південної митниці та 
портів Одеської області. 

Лист Секретаріату МРГ від 15.05.12 № 323 (на Кабінет 
Міністрів України) 
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3. Прийняти до відому виступи доповідачів, пропозиції міністерств та 
відомств щодо впровадження технології «Єдине вікно – локальне 
рішення». 

Виступали: 
Пашко П.В. (Державна митна служба України) 
Платонов О.І. (Асоціація «УКРЗОВНІШТРАНС) 
Апостолов М. (ЄЕК ООН, Регіональний Радник) 
Птиця М.П. (Асоціація митних брокерів України) 
Ніколайчук О.О. (Державна митна служба України) 
Вороной В.І. (ДП «Одеський морський торговельний 
порт») 
Ємельянова О.Ю. (Національний інститут стратегічних 
досліджень) 
Олійник В.А. (ДАЗТУ «Укрзалізниця) 
Голубятніков М.І. (Міністерство охорони здоров’я 
України) 
Свистіль С.О. (ICC Ukraine) 
Кальян В.М. (ДП УДЦТС «Ліски») 
Муромцев Л.М. (Державна митна служба України) 

4. Враховуючи найбільшу технічну готовність ОМТП до 
впровадження пілотного проекту «Єдине вікно-локальне рішення», 
розпочати реалізацію цього проекту саме з ОМТП з подальшим 
розповсюдженням на інші порти. 

Розпочато та виконується 

5. Рекомендувати учасникам Міжвідомчої робочої та експертної груп 
від Державної митної служби України та від Одеського морського 
торговельного порту підготувати план взаємодії  на технічному та 
технологічному рівні щодо впровадження технології «Єдине вікно – 
локальне рішення» в ОМТП та надати його в секретаріат Міжвідомчої 
робочої  групи до 20 травня 2012 року. 

Виконано 
Лист Секретаріату МРГ від 03.04.12 № 223 (на ДМСУ) 
Лист  Секретаріату МРГ від 10.04.12 № 232 (на ОМТП)  

6. Провести у межах ХІ Транспортного тижня у м. Одеса» технічний 
візит для  учасників Міжвідомчої робочої та експертної груп до Одеського 
морського торговельного порту 29 травня 2012 року та провести наступне 
засідання Міжвідомчої робочої та експертної груп у формі робочої зустрічі 
під час проведення міжнародного семінару ЄЕК ООН «Впровадження 
концепції «Єдине вікно – локальне рішення» (системи інформаційного 
обслуговування) в зоні Південної митниці та  портах Одеської області 30 

Виконано (ПРОТОКОЛ № 3 С від 29-30.05.2012 р) 
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травня 2012 року в м. Одеса. 

7. Звернутись до Прем’єр-міністра України з проханням підтримати 
проведення 29 – 30 травня 2012 року в межах «ХІ Транспортного тижня у 
м. Одеса» заходів з метою прискорення впровадження технології «Єдине 
вікно – локальне рішення» та доучити Міністерствам та відомствам 
направити учасників Міжвідомчої робочої та експертної груп для участі в 
заходах. 

Виконано 
Лист Секретаріату МРГ від 15.05.12 № 323 (на Кабінет 
Міністрів України) 
Доручення Прем’єр-міністра України від 21.05.12 № 
36695/10/1-11 
На виконання доручення  в Другому міжнародному 
семінарі ЄЕК ООН з питань спрощення процедур торгівлі 
та третьому засіданні МРГ взяли участь представники: 
Міністерство аграрної політики та продовольства 
України; 
Міністерство охорони здоров'я України; 
Міністерство інфраструктури України; 
Міністерство закордонних справ України; 
Державна митна Служба України; 
Адміністрація Державної прикордонної служби України 

4 29-30.05.12р Третє виїзне засідання Міжвідомчої робочої групи з впровадження 
технології «Єдине вікно – локальне рішення»  в зоні діяльності 
Південної митниці та портів Одеської області. 

Доручення Прем’єр-міністра України від 13.06.12 № 
36695/12/1-11 

  1. Затвердити зміни, внесені до складу Міжвідомчої робочої та 
експертної груп з впровадження технології «Єдине вікно – локальне 
рішення» у зоні діяльності Південної митниці та портів Одеської області. 

ЛАКТІОНОВ Андрій Олександрович ,  ШУТЬ Сергій 
Петрович ( Виведені зі складу листом ДМСУ від 22.05.12) 
ЛЯСКОВСЬКИЙ Михайло Вікторович ( Виведений зі 
складу листом  АДПСУ від 23.04.12) 

2. Проінформувати Кабінет Міністрів України щодо змін в склад 
Міжвідомчої робочої та експертної груп з впровадження технології 
«Єдине вікно – локальне рішення» у зоні діяльності Південної митниці та 
портів Одеської області. 

Виконано 
Лист Секретаріату МРГ від 08.06.12 № 394 (на Кабінет 
Міністрів України) 

3. Прийняти до відому виступи доповідачів та зауваження 
представників міністерств та відомств щодо впровадження технології 
«Єдине вікно – локальне рішення». 

Виступали: 
Щелкунов В.І.,  Васьков Ю.Ю.,  Вороной В.І., Якіменков 
Д.О. 

4. Звернутись до Прем’єр-міністру України з проханням сприяти 
прискоренню погодження Міністерствами економічного розвитку і 
торгівлі, охорони здоров’я, екології та природних ресурсів, аграрної 

Виконується 
Лист Секретаріату МРГ від 08.06.12 № 394 (на Кабінет 
Міністрів України) 
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політики та продовольства, фінансів, юстиції України, Державною митною 
службою та Адміністрацією Державної прикордонної служби України  
змін до: 
- Проекту закону України «Про особливості здійснення обробки та 
оформлення вантажів в контейнерах, контейнерів та транспортних 
засобів, що їх перевозять»; 
- Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, 
автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів, 
перевізників і товарів, що переміщуються ними, затвердженій 
постановою КМУ від 21.05.2012р. №451; 
- Правил оформлення вантажних перевізних документів на перевезення 
морським транспортом, затверджених наказом Міністерства транспорту 
та зв’язку України від 13.12.2004р. №1098, підготовлених Міністерством 
інфраструктури України. 

Доручення Прем’єр-міністра України від 13.06.12 № 
36695/12/1-11 
 
Прийнято постанову КМУ від 03.07.2013 № 553 «Про 
внесення змін до Кабінету Міністрів України від 21 травня 
2012 року № 451 «Питання пропуску через державний 
кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та 
повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, 
що переміщуються ними», яка набула чинності 
21.08.2013. 

5. Звернутись до Міністерств інфраструктури, економічного розвитку 
і торгівлі, охорони здоров’я, екології та природних ресурсів, аграрної 
політики та продовольства, фінансів, Державної митної служби та 
Адміністрації Державної прикордонної служби України з проханням 
прийняти участь у  наступному засіданні Міжвідомчої робочої групи з 
впровадження технології «єдине вікно-локальне рішення» в зоні 
діяльності Південної митниці та портів Одеської області», для 
обговорення змін до - Типової технологічної схеми пропуску через 
державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та 
повітряних транспортних засобів, перевізників і товарів, що 
переміщуються ними, затвердженої постановою КМУ від 21.05.2012р. 
№451, підготовлених Міністерством інфраструктури України, та 
відпрацювання узгодженої позиції; 

Виконано 
 
Лист від 07.06.12 № 390 (на Міністерства та відомства) 
 
Учасниками МРГ надані пропозиції, 
Проведено узгоджувальну нараду 

6. Звернутись до Міністерств економічного розвитку і торгівлі та 
юстиції України з проханням погодити зміни до Правил оформлення 
вантажних перевізних документів на перевезення морським 
транспортом, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку 
України від 13.12.2004р., підготовлених Міністерством інфраструктури 
України. 

Лист Секретаріату МРГ від 18.06.12 р № 406 (на Мінюст) 
Лист Секретаріату МРГ від 18.06.12 р № 407 (на 
Мінекономіки) 
Мінекономіки листом № 4112-05/27508-12 від 19.07.2012 
р повідомило про свою готовність розглянути проект 
постанови КМУ «Про внесення змін до постанови КМУ 
від 21 травня 2012 р. № 451», оформленого відповідно 
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до вимог Регламенту КМУ, затвердженого постановою 
КМУ від 18.07.2007 № 950, у разі його надходження 

7. Схвалити рекомендації Другого міжнародного семінару ЄЕК ООН 
«Впровадження концепції «Єдине вікно – локальне рішення» (системи 
інформаційного обслуговування) в портах Одеської області в процесі 
європейської інтеграції України», який відбувся 30 травня 2012 року  в. м. 
Одеса. 

Виконано 

8. Провести наступне засідання Міжвідомчої робочої групи 19 
червня 2012 р. 

Виконано (ПРОТОКОЛ № 4 С від 19.06.2012 р) 

5 19.06.2012 р Четверте  засідання Міжвідомчої робочої групи з впровадження 
технології «Єдине вікно – локальне рішення  в зоні діяльності Південної 
митниці та портів Одеської області. 

 

  1. Взяти до уваги матеріали, викладені у доповіді Платонова О.І. та виступі 
Кучинського Ю.Ф. щодо результатів проведення виїзного засідання 
Міжвідомчої робочої групи з впровадження технології «Єдине вікно – 
локальне рішення» у зоні діяльності Південної митниці та портів Одеської 
області 29-30 травня 2012 року у м. Одеса. 

Виконано 

2. Провести узгоджувальну нараду з усіма зацікавленими міністерствами 
та відомствами о 14:00 20 червня 2012 року. 

Виконано 

3. УНК МТП підготувати офіційне запрошення зацікавленим міністерствам 
та відомствам щодо участі у зазначеній нараді. 

Виконано 
Лист Секретаріату МРГ  від 20.06.12 № 424  

4. Міністерству інфраструктури України підготувати узгоджений проект 
змін до постанови КМУ № 451 від 21.05.2012 та направити його до 
відповідних міністерств та відомств згідно регламенту. 

Виконано 

5. Проінформувати учасників Міжвідомчої робочої та експертної групи 
щодо узгодженого проекту змін до КМУ № 451 від 21.05.2012. 

Виконано 

6. Прийняти до відома викладену Платоновим О.І інформацію щодо 
результатів участі представників України у Другій регіональній 
конференції зі спрощення процедур торгівлі, «Єдиного вікна» та 
гармонізації даних в регіоні Південного Кавказу  та створити Інтернет 
портал для комунікації з учасниками проекту та іншими проектами у світі. 

Виконано 

7. Провести зустріч з представниками зацікавлених сторін з метою 
обговорення  питань обміну даними у вигляді електронного запису між 

Виконано 
05.09.2012 в м. Одесі проведено робочу зустріч з 
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портами Грузії та України у морському сполученні. представником контейнерного терміналу порту Поті 
(Грузія) за участі представників ДП «ОМТП», АТ 
«ПЛАСКЕ», ТОВ «ППЛ 33-35» з питання взаємного обміну 
попередньою інформацією між портами Одеса та Поті. 

8. Наступне засідання провести у вересні 2012 року Проведено (ПРОТОКОЛ № 5 С від 27.09.2012 

9. Визнати за доцільне в сьогоднішніх умовах, коли основні риси 
політичного рішення вже відомі, більш чітко розмежувати напрями 
діяльності робочої та експертної груп. 

Виконано 

10. Визнати такими, що підвищать ефективність роботи Міжвідомчої 
робочої та експертної групи, наступні заходи: 
10.1. Перегляд складів Міжвідомчої робочої та експертної груп з 
урахуванням делегованого обсягу компетенції (в т.ч. щодо можливості 
прийняття відповідних рішень) їх учасників; 
10.2. Усунення існуючого дублювання щодо членства у робочій та 
експертній групах; 
10.3. Посилення складу Міжвідомчої робочої групи - запропонувати 
залучити до її складу представників Секретаріату Кабінету Міністрів 
України, Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ 
України, Служби безпеки України,. 

Виконано 
Служба безпеки та Міністерство внутрішніх справ України 
надали свої кандидатури до складу МРГ 
Мінюст повідомив своїм листом № 8100-0-4-12/8.2 від 
10.08.2013 про провести правову експертизу проекту 
нормативно-правового акту із зазначеного питання, 
згідно з вимогами Регламенту КМУ, затвердженого 
постановою КМУ від 18 липня 2007 року № 950, у разі 
його надходження, кандидатуру не надало 
 

11. Направити листи у відповідні Міністерства та відомства щодо 
необхідності внесення змін в склад Міжвідомчої робочої та експертної 
груп. 

Виконано 
Лист Секретаріату МРГ від 07.07.12 № 447  
Лист ДЕІУ від 10.08.12 № 2/1-16/211/0/7-12 щодо нової 
кандидатури в склад МРГ – Твердохліб О.М., заступник 
директора Департаменту екологічного контролю 
природних ресурсів 
 

12. Направити листа Прем’єр-Міністру України щодо доцільності 
залучення представників Секретаріату Кабінету Міністрів України, 
Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України, 
Служби безпеки України в склад Міжвідомчої робочої групи з 
впровадження технології «Єдине вікно – локальне рішення» в зоні 
діяльності Південної митниці та портів Одеської області. 

Виконано 
Лист Секретаріату МРГ від 07.07.12 № 448 (на Кабінет 
Міністрів України) 
Лист Міністерства юстиції від 10.08.12 № 8100-0-4-12/8-2 
– не надало кандидатуру 
Лист СБУ від 10.08.12 № 14/18604 – надала кандидатуру 
Гречіна Є.Є., керівника оперативного підрозділа ГУ БКОЗ 
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СБ України 
Лист МВД від 16.08.12 № 12565/Рт – надало кандидатуру 
Мовчанюка В.П., начальника відділу громадської безпеки 
Департаменту транспортної міліції 

13. Членам Міжвідомчої робочої групи внести пропозиції до плану 
заходів щодо реалізації задач, поставлених перед Міжвідомчою робочою 
групою. 

Не отримано 

6 27.09.2012 П’яте  засідання Міжвідомчої робочої групи з впровадження технології 
«Єдине вікно – локальне рішення  в зоні діяльності Південної митниці та 
портів Одеської області. 

Доручення Прем’єр-міністра України від 16.10.12 № 
36695/18/1-11 

  1. Прийняти до відома зміни до складу Міжвідомчої робочої та експертної 
груп з впровадження технології «Єдине вікно – локальне рішення» у зоні 
діяльності Південної митниці та портів Одеської області. 

Виконано 

2. Прийняти до відома доповідь Вороного В.І,, Ніколайчука О.О. та 
Мошинської О.Є. та визнати задовільним стан виконання проекту. 

Виконано 

3.1. Рекомендувати Міністерству інфраструктури України: 
3.1.1. внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект змін до 
постанови КМУ № 451 від 21.05.2012 «Питання пропуску через 
державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та 
повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що 
переміщуються ними», які стосуються лише питання створення та 
функціонування ЄІС та узгоджені всіма зацікавленими міністерствами та 
службами; 
3.1.2. прискорити роботу з розгляду та погодження проекту наказу 
Міністерства інфраструктури України «Про внесення змін в Правила 
оформлення вантажних перевізних документів на перевезення морським 
транспортом», затверджений наказом Міністерства транспорту та зв’язку 
України від 13 грудня 2004 року № 1098. 
3.1.3. Секретаріату Міжвідомчої робочої та експертної групи з 
впровадження технології «Єдине вікно – локальне рішення» в зоні 
діяльності Південної митниці та портів Одеської області підготувати 
рекомендації Кабінету Міністрів України щодо розгляду в найкоротший 
термін проекту змін до постанови КМУ № 451 від 21.05.2012 «Питання 

Виконано 
 
Лист Центральної санітарно-епідеміологічної станції на 
водному транспорті від 26.09.12 № 2112/02 
Лист Головного управління держсанепідемслужби на 
водному транспорті від 26.09.12 № 2114/04/2 
 
 
На розгляді експертної групи 
 
 
 
Прийнято постанову КМУ від 03.07.2013 № 553 «Про 
внесення змін до Кабінету Міністрів України від 21 травня 
2012 року № 451 «Питання пропуску через державний 
кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та 
повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, 
що переміщуються ними», яка набула чинності 
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пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, 
залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що 
переміщуються ними». 

21.08.2013. 

3.2. Державній митній службі України: 
3.2.1. Підготувати та надати на розгляд проект угоди між Одеським 
портом та ДМСУ щодо порядку та формату обміну інформацією в рамках 
Єдиної інформаційної системи портового співтовариства. 
3.2.2. До 15.10.2012р. налаштувати обмін інформацією між Одеським 
портом та ДМСУ. 

Формати і порядок формату обміну інформацією в 
рамках Єдиної інформаційної системи портового 
співтовариства погоджені 06.07.12 р. 
 
В процесі організації технічного та юридичного 
забезпечення 
 

4.1. Секретаріату Міжвідомчої робочої та експертної групи підготувати 
на наступне засідання: 
4.1.1. Пропозиції щодо створення ведучої організації, відповідальної за 
впровадження технології «Єдине вікно – локальне рішення» в зоні 
діяльності Південної митниці та портів Одеської області; 
4.1.2.  Пропозиції щодо створення фонду для прямого інвестування 
проекту; 
4.1.3. Проект постанови або розпорядження Кабінету Міністрів України 
щодо питань Міжвідомчої робочої групи та її повноважень. 
4.2. Провести 30 травня 2013 року в м. Одеса Третій міжнародний 
семінар ЄЕК ООН з питань впровадження Єдиного вікна в Україні. 

Виконано 
Лист Секретаріату МРГ від 09.10.12 № 709 
Доручення Прем’єр-міністра України від 16.10.12 № 
36695/18/1-11 
 
Лист Секретаріату МРГ від 26.10.12 № 747 (на 
Мінекономіки) 
Лист Секретаріату МРГ від 26.10.12 № 748 (на 
Мінінфраструктури) 
Лист Секретаріату МРГ від 26.10.12 № 749 (на ДМСУ) 

5. Провести наступне засідання Міжвідомчої робочої та експертної 
групи в першій декаді листопада 2012 року. 

Виконано (ПРОТОКОЛ № 6 С від 05.11.2012 р) 

7 05.11.2012 р Шосте  засідання Міжвідомчої робочої групи з впровадження технології 
«Єдине вікно – локальне рішення  в зоні діяльності Південної митниці та 
портів Одеської області. 

Доручення Прем’єр-міністра України від 06.12.12 № 
36695/24/1-11 

  1. Прийняти до відома інформацію начальника служби логістики та 
комерційної роботи Одеського морського торговельного порту (ОМТП), 
Вороного В.І. про хід експерименту з впровадження електронного наряду 
в ОМТП в рамках пілотного проекту «Єдине вікно – локальне рішення». 
Доручити  ОМТП провести заходи щодо переходу, та забезпечення до 01 
лютого 2013 року оформлення наряду в у  виді  електронного документа. 

Виконано 

2. Підготувати звернення на Міністерство охорони здоров’я України Виконано 
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щодо пояснення відмови Державної санітарної служби України у наданні 
«вільної практики» великотоннажним контейнеровозам в ОМТП, що 
обслуговують прямі контейнерні сервіси на маршруті «порти південно-
східної Азії – порти Чорного моря». 

Лист Секретаріату МРГ від 12.11.12 № 786 (на Мінздрав) 
Доручення Міністра охорони здоров’я від 27.11.12 № 
36695/21/1-11 

3. Прийняти до відома майстер-план дій з впровадження пілотного 
проекту «Єдине вікно – локальне рішення». 

Виконано 

4. Прийняти до відома інформацію Когута Р.В. про опрацювання 
нормативних актів, підготовлених також з метою реалізації Національного 
плану дій на 2012 рік  щодо впровадження Програми економічних 
реформ на 2010 – 2014 роки "Заможне суспільство, 
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" в частині вжиття 
усіх необхідних заходів щодо спрощення процедур прикордонного та 
митного контролю у пунктах пропуску через Державний кордон: 
• Проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін 
в постанову Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 № 451 
«Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, 
залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників та вантажів, 
що їх переміщують»;  
• Проекту Наказу Міністерства Інфраструктури України «Про 
внесення змін в Правила оформлення вантажних перевізних документів 
на перевезення морським транспортом», затверджений наказом 
Міністерства транспорту та зв’язку України від 13 грудня 2004 року № 
1098.  

Виконано 

5. Рекомендувати Міністерству економічного розвитку і торгівлі України 
внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект Постанови Кабінету 
Міністрів України «Про утворення Міжвідомчої робочої групи з 
впровадження проекту «Єдине вікно – локальне рішення» відповідно до 
вимог нормотворчої техніки, визначених Регламентом Кабінету Міністрів 
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
18.07.2007 № 950. 

Виконано 

6. Прийняти до відома інформацію щодо проектів базових документів для 
впровадження пілотного проекту в ОМТП:  
• проект Статуту Асоціації портового співтовариства;  

Виконано 
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• проект Статуту Фонду для прямого інвестування проекту; 

7. Прийняти до відома інформацію заступника Голови Міжвідомчої 
робочої групи, Платонова О.І. щодо підписання Угоди про співробітництво 
між АТ «ПЛАСКЕ», ТОВ «ППЛ 33-35», ДП «Іллічівський морський 
торговельний порт» (ІМТП) та ПП «Контейнерний термінал Іллічівськ» з 
метою реалізації спеціального програмного продукту в  ІМТП в рамках 
Єдиної інформаційної системи портового співтовариства.   

Виконано 

8. Провести наступне засідання Міжвідомчої робочої групи 20 грудня 
2012 року, о 14:00, в м. Київ. 

Виконано (ПРОТОКОЛ № 7 С від 20.12.2012 р) 

8 20.12.2012 р Сьоме  засідання Міжвідомчої робочої групи з впровадження технології 
«Єдине вікно – локальне рішення  в зоні діяльності Південної митниці та 
портів Одеської області. 

Доручення Прем’єр-міністра України від 11.01.13 № 
1122/1/1-13  
Доручення Прем’єр-міністра України від 14.01.13 № 
1121/1/1-13  

  1. Прийняти до відома інформацію начальника служби логістики та 
комерційної роботи ДП «ОМТП», Вороного В.І., про роботу, що була 
проведена в рамках впровадження  технології пілотного проекту «Єдине 
вікно – локальне рішення» та визнати її задовільною. 

Виконано 

2. 2. Рекомендувати Міністерству інфраструктури України підготувати 
звернення до портів України щодо розгляду та затвердження 
підготовленої форми наряду та порядку його використання в портах. 

Виконано 

3. 3. Прийняти за основу концепцію проекту «Єдине вікно – локальне 
рішення». 

Виконано 

4. Рекомендувати учасникам Міжвідомчої робочої та експертної груп 
провести консультації та надати до 10.02.2013р зауваження та 
пропозиції до: 

• Таблиці термінів; 
• Мастер-плану проекту «локального вікна»; 
• Проекту гармонізації даних та форм документів. 

Пропозицій не отримано 

5. 5. Передбачити, починаючи з І кв. 2013 року, проведення з 
використанням можливостей центру послуг (ТОВ «ППЛ 33-35») 
регулярних інформаційних та навчальних заходів для представників 
контролюючих органів та користувачів єдиної інформаційної системи 
портового співтовариства (ЄІС) з метою роз’яснення концепції «єдиного 

Постійно проводиться 
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вікна» та роботи з єдиним електронним нарядом. 

6. ТОВ «ППЛ 33-35» розробити план проведення навчальних заходів 
на надати його проект до секретаріату Міжвідомчої робочої групи в строк 
до 15.01.2012. 

Виконано 

7. ДМСУ разом з ДП «ОМТП», забезпечити умови для отримання від 
агентів та передачу до ДМСУ попередньої інформації щодо вантажів, які 
прибувають в пункт пропуску через державний кордон України. 

Виконано 

8. Рекомендувати провести нараду під головуванням ДМСУ за участі 
Державної санітарно-епідеміологічної служби України, Державної 
ветеринарної та фітосанітарної служби України та інших зацікавлених 
сторін щодо обміну інформацією про вантаж, що оформляється за 
процедурою ПДК. 

Виконано на рівні регіональних підрозділів 

9. 9.Звернутись до Прем’єр-міністра України з проханням щодо сприяння 
прийняттю постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 № 451 «Питання 
пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, 
залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що 
переміщуються ними». 

Виконано 
Лист Секретаріату МРГ від 27.12.12 № 888 (на Кабінет 
Міністрів України) 
Доручення Прем’єр-міністра України від 14.01.12 № 
1121/1/1-13 від 14.01.13 
Лист Секретаріату МРГ від 10.01.13 № 3 (на Кабінет 
Міністрів України) 
Доручення Прем’єр-міністра України від 11.01.13 № 
1122/1/1-13 

10.Рекомендувати ДМСУ після прийняття постанови Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 
21 травня 2012 № 451 «Питання пропуску через державний кордон осіб, 
автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів 
перевізників і товарів, що переміщуються ними» надати до ДП «ОМТП»: 
• Перелік, формат та порядок надання інформації щодо товарів, 
прийнятих до перевезення, до ЄІС після затвердження відповідного 
наказу Міністерства фінансів України; 
• Дані контактної особи від ДМСУ для оперативного опрацювання 
зазначених питань.  

Прийнято постанову КМУ від 03.07.2013 № 553 «Про 
внесення змін до Кабінету Міністрів України від 21 травня 
2012 року № 451 «Питання пропуску через державний 
кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та 
повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, 
що переміщуються ними», яка набула чинності 
21.08.2013. 

11. ДМСУ прискорити вирішення питання надання ЕЦП представникам 
державних контролюючих органів на безоплатній основі у зоні 

Виконано 
Надання ЕЦП представникам державних контролюючих 
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впровадження експерименту. органів вирішене Міністерством доходів і зборів України. 
Зазначені посадові особи одержують ЕЦП в АЦСК 
Міндоходів безпосередньо в регіонах в порядку, 
передбачено для юридичних осіб. 

12. Продовжити роботу над редакцією проекту постанови Кабінету 
Міністрів України «Про утворення Міжвідомчої робочої групи з 
впровадження проекту «Єдине вікно – локальне рішення». 

Проект постанови знаходиться в Мінекономіки 
Лист Мінекономіки № 4112-07/9178-11 від 15.05.2013 

13. Доручити Секретаріату Міжвідомчої робочої групи, по закінченню 
структурного реформування Уряду, організувати робочу зустріч з Прем’єр-
міністром України щодо результатів роботи з впровадження пілотного 
проекту «Єдине вікно – локальне рішення» в Україні за 2011-2012 роки та 
узгодження плану взаємодії на наступний рік. 

Лист Секретаріату МРГ від 10.01.13 № 3 (на Кабінет 
Міністрів України) 
Доручення Прем’єр-міністра України від 11.01.13 № 
1122/1/1-13 
Зустріч проведена з Віце-прем’єр-міністром України 
Доручення Віце-прем’єр-міністра України № 36695/32/1-
11 від 22.02.2013 щодо участі в  засіданні МРГ заступників 
Мінінфраструктури, Мінекономрозвитку, 
Держмитслужби заступників, відповідальних за даний 
напрям 
 

14.Вжити заходів щодо створення та формування до 10.02.2013 цільових 
груп експертів згідно з рекомендаціями Регіонального радника ЄЕК ООН, 
М. Апостолова, з числа учасників робочої та експертної груп.    

Виконано 

15.Координатором  роботи сформованих груп призначити Вороного В. Виконано 

16.Провести наступне засідання Міжвідомчої робочої групи 27 лютого 
2013 року в м. Київ. 

Виконано (ПРОТОКОЛ № 8 С від 27.02.2013 р) 

9 27.02.2013 р Восьме  засідання Міжвідомчої робочої групи з впровадження 
технології «Єдине вікно – локальне рішення  в зоні діяльності Південної 
митниці та портів Одеської області. 

Доручення Прем’єр-міністра України від 04.04.13 № 
12260/1/1-13 

  1. Включити виконавчого директора Центра послуг ТОВ «ППЛ 33-35» 
Орлова О.В. до складу Міжвідомчої робочої групи. 

Виконано 

2. Учасникам Міжвідомчої та експертної групи за бажанням надати 
до 12.03.2013 кандидатури членів експертних груп (ЕГ) з оптимізації 
законодавства, з дослідження процесів, з гармонізації даних, з 
інвестиційних процесів. 

Не надходило 
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3. В разі відсутності кандидатур, затвердити наступний склад 
експертних груп: 
- ЕГ: Когут Р.В. (Міністерство інфраструктури України), Орлов О.В. (ТОВ 
«ППЛ 33-35»), Мошинська О.Є. (ДМСУ); 
- ЕГ з дослідження процесів: Бабіков О.П. (ДП «ОМТП»), Шевчук А.В. (ТОВ 
«ППЛ 33-35»); 
- ЕГ з гармонізації даних: Пашко П.В. (ДМСУ), Якіменков Д.О. (ДП 
«ОМТП»); 
- ЕГ з інвестицій: Платонов О.І. (Асоціація «Укрзовніштранс»), Кордіна О.О. 
(за згодою Міністерства економічного розвитку і торгівлі). 

Виконано 

4. Погодити додаткові зміни до Постанови КМУ від 21.05.2012 р. № 451. Виконано 

5. До 10.04.2013 провести в Одесі виїзне засідання експертної групи з 
оптимізації законодавства (за участю інших бажаючих) для 
відпрацювання узгодженої редакції проекту наказу Міністерства фінансів 
України «Про затвердження Порядку виконання митних формальностей 
при здійсненні митного контролю та митного оформлення водних 
транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними», 
узгодження питань підключення до ЄІС контролюючих органів, обміну 
інформацією щодо аналізу ризиків між ЄІС та ЄАІС, та узгодження 
термінології, що використовується в нормативній документації. 

Не виконано 
Лист Міністерства доходів і зборів України від 10.04.13 № 
30/99-99-24 

6. Затвердити «Формат і порядок обміну інформації в рамках ЄІС», 
погоджений ДМСУ та Адміністрацією ОМТП 

Виконано.  
П. 1.6 Рішень протоколу засідання МРГ від 27.02.2013 
№ 8 С. 

7. Центру послуг ТОВ «ППЛ 33-35» розглянути можливість розробки та 
сертифікації з питань захисту інформації додаткових модулів, що 
дозволяють виконувати перетворення електронних документів ЄІС в/з 
затвердженого формату з/в альтернативні формати в пакетному 
(автоматичному) режимі з дотриманням вимог діючого законодавства 
України на боці користувачів та учасників ЄІС. 

Виконано 
ТОВ «ППЛ 33-35» отримано  Атестат відповідності 
системи технічного захисту інформації, зареєстрований 
15.10.2013 р за № 9065 в Адміністрації Державної Служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації України 

8. Провести наступне засідання Міжвідомчої робочої та експертної 
групи з впровадження технології «Єдине вікно – локальне рішення» в зоні 
діяльності Південної митниці та портів Одеської області 30 травня 2013 
року в м. Одеса в рамках Третього міжнародного семінару ЄЕК ОО. 

Виконано (ПРОТОКОЛ № 9 С від 30.05.2013 р) 



Страница 16 из 25 

 

9. Звернутись до Прем’єр-міністра України з проханням доручити 
міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади 
направити учасників Міжвідомчої робочої та експертної групи з 
впровадження технології «Єдине вікно – локальне рішення» в зоні 
діяльності Південної митниці та портів Одеської для участі в засіданні, що 
буде проходити 30 травня 2013 року в м. Одеса 

Виконано 
Лист Секретаріату МРГ від 22.03.13 № 231 
 
Доручення Прем’єр-міністра України від 04.04.13 № 
12260/1/1-13 

10  30.05.2013 Дев’яте засідання Міжвідомчої робочої та експертної груп з 
впровадження технології «Єдине вікно – локальне рішення» в зоні 
діяльності Південної митниці та портів Одеської області  

Доручення Прем’єр-міністра України від 11.07.2013 № 
12260/6/1-13 

  1. Висловити подяку Прем'єр-міністру України, пану М.Я.Азарову, за 
підтримку пілотного проекту з упровадження технології «Єдине вікно - 
локальне рішення» у зоні діяльності Південної митниці та портів Одеської 
області, а також високо оцінити участь у реалізації даного проекту 
Міністерства доходів і зборів України та Міністерства інфраструктури 
України. 

Лист Секретаріату МРГ від  08.07.13 № 419 

  2. Звернутися до секретаріату ЄЕК ООН з вдячністю за підтримку і постійну 
участь регіонального радника ЄЕК ООН Маріо Апостолова у реалізації 
пілотного проекту з упровадження технології «Єдине вікно - локальне 
рішення» у зоні діяльності Південної митниці і портів Одеської області та 
поінформувати про зацікавленість у продовженні роботи з розвитку 
даного проекту. 

Лист Секретаріату МРГ від 08.07.13 № 418 

  3. Продовжити вдосконалення робочого плану (картки та обліку етапів 
проекту) зі створення ЄІС в портах Одеської області із залученням усіх 
уповноважених представників державних органів і приватного сектора в 
організацію контролю у прикордонних пунктах пропуску. 

В процесі виконання 

  4. Просити Прем’єр-міністра України визначити Міністерство доходів і 
зборів України головним виконавцем із розробки проекту постанови 
Кабінету Міністрів України «Про створення Міжвідомчої робочої групи 
(координаційної ради) з упровадження технології «Єдине вікно - 
локальне рішення». 

Лист Секретаріату МРГ від 08.07.13 № 420 
Доручення Прем’єр-міністра України від 11.07.2013 № 
12260/6/1-13 
Від Міністерства доходів і зборів (скликання за 
дорученням Прем’єр-міністра) відповідь на Секретаріат 
МРГ не надходила 
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  5. Секретаріату МРГ: 
- звернутися до Прем'єр-міністра України з проханням щодо сприяння 
якнайшвидшому прийняттю постанови Кабінету Міністрів України «Про 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 
року № 451 «Питання пропуску через державний кордон осіб, 
автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів - 
забезпечити регулярну роботу групи експертів із розробки проекту 
Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного 
контролю та митного оформлення водних транспортних засобів 
перевізників і товарів, що переміщуються ними; 
- сформувати групу експертів із залученням представників ЄЕК ООН та 
EUBAM, завданням якої має стати підготовка проекту національної 
стратегії щодо спрощення процедур торгівлі;перевізників і товарів, що 
переміщуються ними»; 
 

Виконано частково. 
Прийнято постанову КМУ від 03.07.2013 № 553 «Про 
внесення змін до Кабінету Міністрів України від 21 травня 
2012 року № 451 «Питання пропуску через державний 
кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та 
повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, 
що переміщуються ними», яка набула чинності 
21.08.2013. 

  6.Державному підприємству «Одеський морський торговельний порт» до 
01.08.2013 перейти на безпаперову технологію оформлення наряду зі 
збереженням права вибору суб'єктом транспортного процесу 
(експедиторської організацією) електронної або паперової форми подачі 
документів. 

Виконано. 
Наказом Голови ДП «АМПУ» від 12.08.2013 №117в 
Одеському морському порту з 02.09.2013 впроваджено 
технологічну схему, яка передбачає використання ІСПС 
згідно до затверджених структури і формату даних в 
частині, що стосується використання адміністрацією 
порту електронного наряду без паперових примірників 
та надання дозволу в електронному вигляді на вивезення 
автотранспортними засобами за межі Одеського 
морського порту товарів у контейнерах, які 
переміщуються внутрішнім та прохідним транзитом у 
напрямку ввезення на митну територію України через 
міжнародний пункт пропуску для морського сполучення 
«Одеський морський торговельний порт» 

  7. Визнати в цілому дієвими рекомендації, прийняті 30 травня 2012 року, 
та продовжити в рамках МРГ їх реалізацію у частині проведення на 
національному та локальному рівнях досліджень на предмет: 
(а) встановлення ступеня сумісності технічних систем обміну інформацією 
різних контролюючих органів і комерційних організацій та придатності 

В процесі виконання 
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для обміну даними і документами для торгівлі, транспорту і процедур 
контролю на кордоні, у т.ч. у вигляді електронного запису, завіреного 
електронним цифровим підписом (далі - ЕЦП); 
(б) відповідності документів і технічних систем, що використовуються, 
міжнародним стандартам і рекомендаціям ЄЕК ООН із реалізації 
принципу «єдиного вікна»; 
(в) визначення необхідних змін у законодавстві та нормативних актах, що 
впливають на організацію роботи зі взаємодії контролюючих органів та 
ділової спільноти для впровадження принципу «єдиного вікна». 

  8.Рекомендувати всім заінтересованим сторонам вживати всіх заходів 
щодо стимулювання якомога більш широкого використання електронного 
документообігу та інтелектуальних транспортних систем, створення 
інформаційних спільнот портів, аеропортів, інших великих міжнародних 
транспортних вузлів за принципом «Єдиного вікна» відповідно до 
Рекомендацій ЄЕК ООН № № 33, 34 , 35. 

 

  9.Рекомендувати всім заінтересованим сторонам підтримати ініціативу 
громадської ради при Державній авіаційній службі України щодо 
створення робочої групи з координації пілотного проекту з упровадження 
стандарту E-freight в Україні, що складається з уповноважених 
представників авіакомпаній, аеропортів, агентських та експедиторських 
організацій 

Рекомендовано. 
Робоча група з координації пілотного проекту з 
упровадження стандарту E-freight в Україні не створена 

  10. Визнати, що розробка систем інформаційного обміну даними для 
спрощення процедур міжнародної торгівлі повинна базуватися на 
принципі сумісності інформаційних систем різних державних відомств і 
бізнес-співтовариств, а також на розумінні, що механізми подання 
інформації в електронному вигляді повинні забезпечувати транспортним 
операторам можливість одноразового подання контролюючим органам 
інформації про переміщувані товари, уникаючи її повторного подання при 
в'їзді на територію суміжної держави. 

Виконано 

  11.Підтримати внесення змін до законодавчих актів України з метою 
легалізації електронних довірчих послуг і створення нормативної бази для 
побудови послуг довіреної третьої сторони (далі - ДТЗ) в Україні, що 
дозволить прискорити реалізацію проектів електронного документообігу 

Проведений аналіз основних змін та підготовлений  
проект Закону України «Про внесення змін до Закону 
України «Про електронний цифровий підпис» 
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в міжнародній торгівлі і транскордонне співробітництво , а також з метою 
визначення повноважень і відповідальності кваліфікованих центрів 
надання послуг при підписанні документів електронним цифровим 
підписом від імені клієнта для застосування в автоматизованих 
інформаційних системах без безпосередньої участі людини, використання 
електронного цифрового підпису для організації захисту WEB-сайтів та 
шифрування каналів зв'язку. 

  12. Міністерству доходів і зборів України розглянути можливість 
сформувати процедуру подання та прийому конвертованих електронних 
документів, засвідчених електронним цифровим підписом оператора ЄІС, 
як таких, що мають однакову юридичну силу з оригінальними 
електронними документами, засвідченими електронним цифровим 
підписом видавця документа (контейнерної лінії, контейнерного 
терміналу тощо). 

 

  13. Центральним органам виконавчої влади, які здійснюють свої 
повноваження у пунктах пропуску через державний кордон України, 
забезпечити своїх представників на місцях електронними цифровими 
підписами акредитованих центрів сертифікації ключів Міністерства 
доходів і зборів України. 

Виконано по Одеському морському порту. 

  14. При створенні ЄІС розробникам враховувати досвід застосування 
міжнародних стандартів і технічного співробітництва з міжнародними 
організаціями (ЄЕК ООН, ВМО, ІСО, Європейської комісії, ФІАТА тощо). 

 

  15. Рекомендувати компетентним органам в Україні: 
- прийняти на рівні національних стандартів класифікатори: контейнерних 
ліній, портів України, портових терміналів; 
- гармонізувати класифікатор типів контейнерів, затверджений наказом 
Міністерства фінансів України від 20.09.2012 № 1011, зі стандартом ISO 
6346; 
- гармонізувати стандарт ДСТУ/ISO-9735 із законами України та 
постановами Кабінету Міністрів України для розширення сфер 
застосування державними органами України електронного обміну 
інформацією у форматі ЕДІФАКТ ООН; 
- закріпити у нормативному порядку єдині номери суднозаходів по 

Виконується 
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портах України; 
- розглянути можливість підтримки ЄІС інших міжнародних форматів, 
поряд з XML, передбачити можливість автоматичного переходу між 
форматами. 

  16. Розглянути можливість організації практичних семінарів з гармонізації 
даних за участю експертів ЄЕК ООН для всіх заінтересованих сторін. 

В процесі розробки плану заходів 

  17. Запропонувати Міністерству доходів і зборів України розглянути 
можливість сформулювати вимоги до морських лінійних агентів про 
надання попередньої інформації про вантаж у контейнерах таким чином, 
щоб необхідна інформація відповідала за обсягом і формою інформації 
про вантажі у контейнерах, яка міститься у міжнародному транспортному 
документі - морському коносаменті. 

 

  18. Врахувати досвід європейських портів і ділової спільноти з 
упровадження електронного обміну інформацією. Покращити 
співробітництво між державними органами та діловою спільнотою 
України, Європейською економічною комісією ООН (ЄЕК ООН), 
Європейською асоціацією систем інформаційного обслуговування портів 
(EPCSA), Бюро Верітас, ЦІТ, Місією Європейського Союзу з прикордонної 
допомоги Молдові та Україні (EUBAM), USAID , ТРАСЕКА, ФІАТА, а також з 
відповідними органами Молдови, Литви та інших країн. 

На контролі.  Необхідно розглянути можливість розгляду 
зазначеного питання під час   проведення  таких заходів  
в рамках Міжнародної транспортної тижня в Одесі 26-
30.05.2014:  
• семінар ЄЕК ООН «Єдине вікно - локальне рішення»;  
• VIII Міжвідомча нарада щодо полегшення перетину 
кордонів залізничним транспортом (відповідно до 
програми робіт ОСЗ). 

  19. Продовжити співпрацю із залізничним співтовариством, зокрема із 
включення даних залізничної накладної ЦІМ/УМВС до послідовного 
обміну інформацією в ЄІС. Вивчити можливість надання сприяння 
організації під егідою ООН, за ключової підтримки членів ЦІТ, ОСЗ, ділової 
спільноти, за участю всіх міжнародних організацій із залізничних 
перевезень в Європі, конференції з питань включення залізничної 
документації й даних у загальні процеси обміну торговельною 
інформацією, що забезпечує процедури митного оформлення всього 
ланцюга поставок. 

На контролі.  Необхідно розглянути можливість розгляду 
зазначеного питання під час   проведення  таких заходів  
в рамках Міжнародної транспортної тижня в Одесі 26-
30.05.2014:  
• семінар ЄЕК ООН «Єдине вікно - локальне рішення»;  
• VIII Міжвідомча нарада щодо полегшення перетину 
кордонів залізничним транспортом (відповідно до 
програми робіт ОСЗ). 

  20. Розвивати співробітництво з міжнародними організаціями з метою 
удосконалення системи професійної підготовки працівників митних 
органів, агентів з митного оформлення товарів, декларантів, 
експедиторів, перевізників та інших суб'єктів зовнішньоекономічної 

17.06.2013 в м. Одеса підписаний  Меморандум про 
взаєморозуміння між Асоціацією «Укрзовніштранс», 

АМЕУ, АМПУ,  метою якого є розвиток співпраці Сторін у 
сфері формування та удосконалення системи професійної 
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діяльності, задіяних у процесі переміщення і митного оформлення, 
реалізуючи на практиці положення Угоди про співпрацю, підписаної 
Державною митною службою України та Асоціацією «Укрзовніштранс». 

підготовки та підвищення кваліфікації персоналу 
суб'єктів, що здійснюють діяльність на території морських 
портів України в зовнішньоекономічній, транспортній, 
експедиторській та логістичній сферах відповідно до 
стандартів ФІАТА з професійної підготовки у сфері 
міжнародного експедирування вантажів та управління 
ланцюгами поставок. Зазначений меморандум, 
підтримуючи наміри Сторін, також підписав Президент 
ФІАТА Стенлі Лім. 
Також слід зазначити, що Асоціацією «Укрзовніштранс» 
спільно с АМБУ направлено до Міндоходів України 
листом від 20.12.2013 №№ 15/101, 304/14 проект Угоди 
про співробітництво та взаємодопомогу,  підготовлений 
на заміну  Угоди про співпрацю, підписаної Державною 
митною службою України та Асоціацією 
«Укрзовніштранс». Міндоходів України листом від 
22.01.2014 № 1169/6/99-99-24-01-02-15 повідомлено, що 
наразі Міністерством розробляються проекти наказів 
«Про затвердження Порядку укладання Міністерством 
доходів і зборів України меморандумів про 
взаєморозуміння з суб’єктами господарювання» та «Про 
затвердження типового проекту Меморандуму  про 
взаєморозуміння». Тому підписання зазначеного проекту 
Угоди буде можливе лише після видання вказаних 
наказів Міндоходів України. 

  21. З метою подальшого розвитку роботи за проектом, продовжити 
регулярні консультації щодо спрощення процедур міжнародної торгівлі та 
впровадження принципів «єдиного вікна» за участю різних державних 
органів України, ЄЕК ООН та інших міжнародних організацій, які 
працюють в області електронного обміну торговельними і транспортними 
документами та даними для спрощення процедур міжнародної торгівлі. 

 

  22. Розвивати співробітництво в рамках проекту з Національним 
інститутом стратегічних досліджень при Президентові України, з 
Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій. 
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  23. Запропонувати провести 29 травня 2014 року у м. Одесі, Україна, 
Четвертий міжнародний семінар ЄЕК ООН за підтримки Уряду України, на 
якому розглянути питання державно-приватного партнерства для 
спрощення процедур міжнародної торгівлі. 

Заплановано на 27 травня 2014 р 

11 25.09.2013 Десяте засідання Міжвідомчої робочої та експертної груп з 
впровадження технології «Єдине вікно – локальне рішення» в зоні 
діяльності Південної митниці та портів Одеської області 

 

  1. Прийняти інформацію до відома. Продовжити дослідження та 
вдосконалення технологічних процесів в Одеському порту з метою 
впровадження інноваційних рішень, які дозволять охопити всі види 
послуг та здійснення контрольних заходів, що відбуваються у пунктах 
пропуску при переміщенні товарів через державний кордон. 

В процесі виконання 

  2.  Доручити учасникам експертної групи з оптимізації законодавства до 
наступного засідання Міжвідомчої робочої та експертної груп здійснити 
інвентаризацію нормативно-правової бази з метою розробки плану дій 
щодо внесення необхідних змін або прийняття нових нормативних актів, 
що повинні відповідати міжнародній практиці та вимогам міжнародної 
торгівлі. 

 

  3. Залучити представників Міжвідомчої робочої та експертної груп до 
підготовки проекту змін до Інструкції, затвердженої наказом 
Держмитслужби України вiд 17.09.2004 р. № 678, а також підготувати 
пропозиції з питання уніфікації форм перевізних документів (наприклад: 
наряд, доручення, тощо та переведення їх в єдину електронну форму для 
всіх напрямків переміщення), затверджених Правилами оформлення 
вантажних перевізних документів на перевезення морським 
транспортом, затверджених наказом Мінтрасзв’язку України від 
13.12.2004 № 1098. 

Виконано (протокол засідання експертної групи від 
28.11.2013) 

  4. Впровадити в Одеському морському порту технологічну схему, яка 
передбачає використання ІСПС в частині, що стосується використання 
адміністрацією порту електронного наряду без паперових примірників на 
вивезення залізничними транспортними засобами за межі Одеського 
морського порту товарів у контейнерах, що ввезені на територію України 
водним видом транспорту та оформлюються у відповідний митний 

ДП «АМПУ» направлено листа до Південної митниці з 
метою погодження зазначеного порядку (технологічної 
схеми) 
Від 07.10.2013 №1614 
Видано наказ ДП «АМПУ» від 20.11.2013 №247 про 
оформлення в електронному та паперовому вигляді 



Страница 23 из 25 

 

режим на території пункту пропуску для морського сполучення 
«Одеський морський торговельний порт», а також товарів у контейнерах, 
які переміщуються внутрішнім та прохідним транзитом у напрямку 
ввезення на митну територію України через цей міжнародний пункт 
пропуску , для чого внести відповідні зміни до наказу ДП «Адміністрація 
морських портів України» від 12.08.2013 № 117 (або видати новий наказ) 
в строк до 10.10.2013. 

нарядів на товари в контейнерах, які вивозяться за межі 
Одеського морського порту залізничними транспортними 
засобами 

  5. Прийняти інформацію до відома. Секретаріату організувати до 
01.11.2013 р. консультації з центральними органами виконавчої влади 
щодо узагальнення пропозицій для розробки стратегії спрощення 
процедур міжнародної торгівлі і транспорту з метою зміцнення 
транзитних спроможностей України та збільшення іноземних інвестицій. 

 

  6. Прийняти інформацію до відома. Рекомендувати ДП «АМПУ» до 
04.10.2013 передати до Секретаріату Міжвідомчої робочої групи проекти 
угод про інформаційне співробітництво для розміщення на сайті «Єдине 
вікно» (www.singlewindow.org). 

Виконано 

  7. Учасникам Міжвідомчої робочої групи до 07.10.2013 опрацювати 
проекти угод, у разі наявності надати свої зауваження до Секретаріату та 
до ДП «АМПУ». 

Зауважень не надходило 

  8. ДП «АМПУ» до 01.11.2013 р. підписати Угоду про інформаційне 
співробітництво з усіма державними контролюючими органами – 
користувачами ІСПС. 

Угоду про інформаційне співробітництво підписано: 
16.12.2013 – Одеський прикордонний загін; 24.12.2013 -  
Державна Установа «Лабораторний центр 
Держсанепідемслужби України на водному транспорті»; 
26.12.2013 - Державна екологічна інспекція Північно-
Західного регіону Чорного моря; 31.12.2013 - Державна 
фітосанітарна інспекція Одеської області; 31.01.2014 - 
Одеська регіональна служба державного ветеринарно-
санітарного контролю та нагляду на державному кордоні 
та транспорті. 
Угода про інформаційне співробітництво з Південною 
митницею Міндоходів знаходиться на опрацюванні в 
Міністарстві доходів ізборів України з 17.01.2014 

  9. Секретаріату до 21.10.2013 р. підготувати та направити учасникам Виконано 



Страница 24 из 25 

 

Міжвідомчої робочої групи проформу майстер-плану, що включатиме 
порядок заповнення та термін подання звітів. 

  10. ДП «АМПУ» підготовити та направити для погодження в Південну 
митницю Міндоходів та до Одеського прикордонного загону проект змін 
до тимчасового порядку застосування ІСПС при оформленні нарядів в 
електронній формі для застосування при контейнерних відправленнях на 
залізничному транспорті, у тому числі порожніх контейнерів, у морських 
портах Одеської області. 

Лист Південної митниці Міндоходів із зауваженнями та 
пропозиціями щодо внесення змін та доповнень до 
зазначеного Тимчасового порядку від 25.01.2014 № 
1185/15-70-51 

  11. Розглянути звернення щодо включення нових учасників в склад 
Міжвідомчої робочої та експертної груп на наступному засіданні. 

 

  12. Секретаріату провести роботу з центральними органами виконавчої 
влади та громадськими об’єднаннями – учасниками проекту щодо 
уточнення діючого складу Міжвідомчої робочої та експертної груп. 

Лист Секретаріату МРГ № 714 від 14.11.13 р. 
Інформація від ЦОВВ не отримано 

  13. Наступне засідання Міжвідомчої робочої та експертної груп провести 
після узагальнення пропозицій учасників згідно рішень цього засідання. 

Виконано (ПРОТОКОЛ № 11 С від 10.12.2013) 
 

12 10.12.2013 Одинадцяте засідання Міжвідомчої робочої та експертної груп з 
впровадження технології «Єдине вікно – локальне рішення» в зоні 
діяльності Південної митниці та портів Одеської області 

Доручення Прем’єр-міністра України від 04.11.2013 № 
12281/1/1-13 
Доручення Прем’єр-міністра України від 26.11.2013 № 
44582/1/1-13 
Доручення Прем’єр-міністра України від 22.02.2014 № 
44581/3/1-13 

  1. Підтримати пропозицію ДП «АМПУ» щодо необхідності вжиття 
заходів із забезпечення дотримання черги на обробку і візування нарядів. 
Рекомендувати Південній митниці Міндоходів сформувати вичерпний 
перелік посадових осіб, які мають право в окремих, передбачених 
законодавством випадках, вносити зміни у черговість розгляду прийнятих 
до ІСПС нарядів виключно у тих випадках, коли це передбачено нормами 
чинного законодавства.  
Кожне таке рішення має бути відображено в ІСПС окремим записом, із 
посиланням на конкретний нормативно-правовий акт. 
Доручити ЦОД технічно реалізувати внесення цієї інформації в 
електронному вигляді до відповідного поля програмного забезпечення 
ІСПС у модулі «Електронний наряд» в строк до 31.12.2013. 

Реалізовано. Є протокол за участю представників ДП 
«АМПУ», ОФ ДП «АМПУ», Південної митниці Міндоходів, 
ТОВ «ППЛ 33-35» представників експедиторських 
організацій щодо зазначеного питання. 
Центром обробки даних ТОВ «ППЛ 33-35» в стислі 
терміни виконано необхідні завдання та забезпечено 
технічне супроводження тестового використання модулю 
управління чергою розгляду митницею електронних 
нарядів, прийнятих до оформлення 
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  2. Продовжити співпрацю з ЄЕК ООН з розвитку та діяльності 
національної робочої групи щодо спрощення процедур торгівлі, розвитку 
та впровадження національної стратегії щодо спрощення процедур 
торгівлі і транспорту України. 

 

  3. Покласти  функції тимчасового Секретаріату національної робочої 
групи зі спрощення процедур торгівлі на УНК МТП. 

 

  4. Прийняти за основу форму звітності міністерств та інших ЦОВВ 
щодо реалізації проекту з впровадження технології «Єдине вікно – 
локальне рішення». 

Виконано 

  5. Учасникам Міжвідомчої та експертної груп з впровадження 
технології «Єдине вікно – локальне рішення» надавати звіти про 
реалізацію проекту до 15 числа кожного місяця. 

Надано  

  6. Міністерствам та іншим ЦОВВ, а також громадським організаціям, 
представники яких є учасниками Міжвідомчої робочої та експертної груп 
з впровадження технології «Єдине вікно – локальне рішення» до 15 
лютого 2014 року перевірити та, у разі необхідності, актуалізувати списки 
своїх представників. 

Надали актуальні списки: 
Міністерство екології та природних ресурсів 
Міністерство інфраструктури 
 

  7. Провести наступне засідання Міжвідомчої та робочої групи не 
пізніше першої половині березня 2014 року. 

 


