
Додаток № 3  

до протоколу засідання  

Міжвідомчої робочої групи  

від 15.04.14р. 

Реєстр виконання рішень дванадцятого засідання Міжвідомчої робочої та експертної груп з 

питань впровадження технології «Єдине вікно – локальне рішення» в зоні діяльності Південної 

митниці та портів Одеської області 

 

№ Дата 
заходу 

Прийняті рішення Відповідаль
ний 

Термін 
виконання 

Виконання рішень 

1 04.03.2014 Дванадцяте засідання Міжвідомчої робочої та 
експертної груп з впровадження технології 
«Єдине вікно – локальне рішення» в зоні 
діяльності Південної митниці та портів Одеської 
області 

Відповідаль
ний 

Термін 
виконання 

 

2  1.2.  ДП «Адміністрація морських портів України» 
спільно з Державною адміністрацією залізничного 
транспорту України провести спільну нараду, на 
якій опрацювати питання: 
взаємодії працівників порту та залізниці при 
відправленні контейнерів із порту залізничним 
транспортом; 
оптимізації технологічних процесів роботи портів та 
припортових станцій за рахунок використання 
ІСПС; 
взаємодії інформаційних систем залізниці (АСК ВП 
УЗ-Є) та портового співтовариства (ІСПС); 
укладання Угоди про інформаційне 
співробітництво. 
Про результати наради проінформувати 
Секретаріат міжвідомчої робочої групи. 

ДП «АМПУ», 
Укрзалізниця 

30.04.2014 01.04.2014 проведена спільна нарада ДП 
«АМПУ», ОФ ДП «АМПУ», Укрзалізниці, 
Управління Одеської залізниці, станції 
«Одесапорт», ЦОД. 
Прийняті рішення щодо опрацювання проекту 
відповідної Технологічної схеми, та можливості 
підписання Угоди про інформаційне 
співробітництво між Державною адміністрацією 
залізничного транспорту України та ДП «АМПУ» 

3  1.4. Членам Міжвідомчої робочої групи члени 12.04.2014.  



опрацювати можливість переходу з формату 
передачі документів в електронному вигляді 
(наприклад, сканованих у форматі PDF) до передачі 
електронних записів у форматі XML, засвідчених 
електронним цифровим підписом. Про готовність 
до переходу поінформувати Секретаріат 
Міжвідомчої робочої групи. 

Міжвідомчої 
робочої 
групи. 

4  1.5.Центральному органу виконавчої влади у сфері 
митної справи та залізничного транспорту України 
укласти з ДП «АМПУ» Угоду про інформаційне 
співробітництво. 

Міндоходів, 
Укрзалізниця, 
ДП «АМПУ». 

12.04.2014 Наразі у Департаменті митної справи 
знаходиться на опрацюванні Угода про 
інформаційне співробітництво та додані до неї 
документи. 

5  1.6.Секретаріату Міжвідомчої робочої групи 
узагальнити пропозиції та передати для 
погодження центральному органу виконавчої 
влади у сфері митної справи проект Приблизного 
переліку (класифікатора) нормативно-правових 
актів і документів, які є підставою для 
першочергового та позачергового розгляду 
електронних нарядів, прийнятих до оформлення із 
застосуванням ІСПС. 

Секретаріат 
Міжвідомчої 
робочої 
групи; члени 
Міжвідомчої 
робочої 
групи. 

01.04.2014. Міндоходів 
З метою удосконалення роботи Інформаційної 
системи портового співтовариства (ІСПС), 
зокрема, обрання посадовими особами 
Південної митниці Міндоходів конкретних 
підстав для прийняття рішення про 
першочерговість розгляду з переліку 
документів, прийнятих до ІСПС, Департаментом 
митної справи Південній митниці Міндоходів 
(лист від 17.03.2014 № 6175/7/99-99-24-01-09-
17) надано доручення при роботі з „Тимчасовим 
порядком оформлення завантажених 
контейнерів на виїзд з території Одеського 
морського порту з використанням 
„Інформаційної системи портового 
співтовариства”, затвердженим 28.08.2013 
Головою державного підприємства 
„Адміністрація морських портів України” 
Васьковим Ю.Ю., використовувати Примірний 
перелік (класифікатор) нормативно-правових 
актів і документів, що є підставою для 
першочергового митного контролю та розгляду 
митницею електронних документів (нарядів, 
коносаментів, інвойсів) на товари в 
контейнерах, що переміщуються за межі пункту 
пропуску для морського сполучення. 



6  1.7.Центральному органу виконавчої влади у сфері 
митної справи завершити підготовку Порядку 
виконання митних формальностей при здійсненні 
митного контролю та митного оформлення водних 
транспортних засобів перевізників і товарів, що 
переміщуються ними, у березні 2014 року 

Міндоходів. 12.04.2014 Департаментом митної справи Міндоходів було 
розроблено проект наказу Міністерства доходів 
і зборів України „Про затвердження Порядку 
виконання митних формальностей при 
здійсненні митного контролю та митного 
оформлення водних транспортних засобів 
перевізників і товарів, що переміщуються ними” 
(далі – проект наказу Міндоходів). 
Зокрема, у проекті наказу Міндоходів 
передбачена можливість використання 
Інформаційної системи портового 
співтовариства при проведенні митних 
формальностей при здійсненні митного 
контролю та митного оформлення водних 
транспортних засобів, у тому числі суден 
закордонного плавання, перевізників і товарів, 
що переміщуються ними в морських портах. 
Постановою Кабінету Міністрів України від 
01.03.2014 № 67 „Про ліквідацію Міністерства 
доходів і зборів України” відновлено діяльність 
Державної митної служби України. Державна 
митна служба України є центральним органом 
виконавчої влади, діяльність якого 
спрямовується та координується Кабінетом 
Міністрів України через Міністра фінансів і який 
забезпечує реалізацію державної політики у 
сфері державної митної справи. 
Після завершення реорганізації Міністерства 
доходів і зборів України та формування 
Державної митної служби України проект наказу 
буде надіслано на опрацювання та погодження 
до відповідних міністерств і відомств, та подано 
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 
України. 

7  1.8.Членам Міжвідомчої робочої групи провести 
роботу для актуалізації та приведення у 
відповідність норм, установлених відомчими 

члени 
Міжвідомчої 
робочої групи 

01.05.2014 Міндоходів 
Департаментом митної справи Міндоходів було 
розроблено проект наказу Міністерства доходів 



нормативно-правовими актами (МОЗ, Мінприроди, 
Мінагрополітики), до норм, визначених Митним 
кодексом України та іншими актами законодавства 
з питань митної справи, з метою: 
конкретизації дій посадових осіб та визначення 
вичерпних переліків документів, які мають 
надаватися державним контролюючим органам в 
пунктах пропуску через державний кордон у разі 
проведення контролю представниками цих органів 
(за винятком проведення попереднього 
документального контролю посадовими особами 
митниці); 
нормативного врегулювання видачі дозвільних 
документів в електронному вигляді, із 
дотриманням норм законодавства про 
електронний документообіг, у тому числі у вигляді 
електронних записів, засвідчених ЕЦП 

і зборів України „Про затвердження Порядку 
виконання митних формальностей при 
здійсненні митного контролю та митного 
оформлення водних транспортних засобів 
перевізників і товарів, що переміщуються ними” 
(далі – проект наказу Міндоходів). 
Зокрема, у проекті наказу Міндоходів 
передбачена можливість використання 
Інформаційної системи портового 
співтовариства при проведенні митних 
формальностей при здійсненні митного 
контролю та митного оформлення водних 
транспортних засобів, у тому числі суден 
закордонного плавання, перевізників і товарів, 
що переміщуються ними в морських портах. 
Постановою Кабінету Міністрів України від 
01.03.2014 № 67 „Про ліквідацію Міністерства 
доходів і зборів України” відновлено діяльність 
Державної митної служби України. Державна 
митна служба України є центральним органом 
виконавчої влади, діяльність якого 
спрямовується та координується Кабінетом 
Міністрів України через Міністра фінансів і який 
забезпечує реалізацію державної політики у 
сфері державної митної справи. 
Після завершення реорганізації Міністерства 
доходів і зборів України та формування 
Державної митної служби України проект наказу 
буде надіслано на опрацювання та погодження 
до відповідних міністерств і відомств, та подано 
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 
України. 

8  1.9.Членам Міжвідомчої робочої групи відповідно 
до компетенції підготувати проекти щодо внесення 
змін до наступних нормативно-правових актів з 
метою їх актуалізації: 
Положення про екологічний контроль у пунктах 

члени 
Міжвідомчої 
робочої групи 

05.04.2014 ДП «АМПУ» 
 
«Укрзалізниця» 
Постанова КМУ № 451 



пропуску через державний кордон та в зоні 
діяльності регіональних митниць і митниць, 
затверджене наказом Міністерства охорони 
навколишнього природного середовища та ядерної 
безпеки України від 08.09.1999 № 204, 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 
15.11.1999 за № 787/4080; 
Фітосанітарні правила ввезення з-за кордону, 
перевезення в межах країни, транзиту, експорту, 
порядку переробки та реалізації підкарантинних 
матеріалів, затверджені наказом Мінагрополітики 
України від 23.08.2005 № 414, зареєстрованим у 
Міністерстві юстиції України 29.09.2005 за № 
1121/11401; 
Типове положення про регіональну службу 
державного ветеринарно-санітарного контролю та 
нагляду на державному кордоні та транспорті, 
затверджене постановою Кабінету Міністрів 
України  від 23.07.2009 № 801. 
Правила санітарної охорони території України, 
затверджені постановою Кабінету Міністрів України 
від 22.08.2011 № 893; 
Інструкція про організацію митного контролю та 
митного оформлення суден і товарів, що 
переміщуються ними, затверджена наказом 
Держмитслужби України від 08.10.2004 № 678. 

9  1.10.Секретаріату МРГ підготувати звернення до 
Прем’єр-міністра України, Міністра фінансів 
України, Міністра економічного розвитку і торгівлі 
України, Міністра доходів і зборів України щодо 
доцільності надання статусу  базового 
Інформаційно-довідковому департаменту із його 
повноваженнями щодо надання послуг та його 
підпорядкування в якості юридичної особи з 
спеціальним статусом Міністерству фінансів 
України під час ліквідації Міндоходів. 

Секретаріат 
МРГ 

01.04.2014 Лист Секретаріату МРГ  № 160 від 20.03.14 (на 
Яценюка А. П.) 

10  2.2.Прийняти за основу проект плану і структури члени 08.04.2014  



 
 

Національної стратегії зі спрощення процедур 
міжнародної торгівлі 

Міжвідомчої 
робочої групи 

11  2.3.Членам Міжвідомчої робочої групи надати 
пропозиції щодо проекту плану, структури і 
наповнення Національної стратегії зі спрощення 
процедур міжнародної торгівлі 

члени 
Міжвідомчої 
робочої групи 

08.04.2014 Міністерство інфраструктури  
Лист № 2694/12/14-14 від 21.03.14 

12  2.4.Секретаріату Міжвідомчої робочої групи 
узагальнити пропозиції щодо Національної стратегії 
зі спрощення процедур міжнародної торгівлі та 
надати на затвердження на чергове засідання 
Міжвідомчої робочої групи 

:Секретаріат 
Міжвідомчої 
робочої групи 

18.05.2014 Апостолов М. 
Міністерство інфраструктури України 
ДП «АМПУ» 

13  3.2.Погодитись із пропозицією Секретаріату 
Міжвідомчої робочої групи та провести Четвертий 
міжнародний семінар з питань спрощення 
процедур торгівлі та «єдиного вікна»: «Створення 
сприятливих умов для спрощення процедур 
торгівлі, реалізуючи принципи «єдиного вікна» в 
Україні», що організує ЄЕК ООН спільно з Урядом 
України, 27.05.2014, у рамках Транспортного тижня 
у м. Одеса. 

  Виконано 

14  3.3.Доручити Секретаріату вжити необхідних 
організаційних заходів і до 20.04.2014 надіслати 
учасникам семінару запрошення, програму і робочі 
матеріали. 

Секретаріат 
МРГ 

24.03.2014 Вживається організаційних заходів, готується 
запрошення 

15  3.4.Прийняти за основу програму Четвертого 
міжнародного семінару ЄЕК ООН з питань 
спрощення процедур торгівлі та «єдиного вікна»: 
«Створення сприятливих умов для спрощення 
процедур торгівлі, реалізуючи принципи «єдиного 
вікна» в Україні», що організує ЄЕК ООН спільно з 
Урядом України. 

  Виконано 

16  4.Доручити Секретаріату Міжвідомчої робочої 
групи організувати проведення чергового 
засідання Міжвідомчої робочої групи 15.04.2014р. 
в м. Київ. 

  Заплановано  


