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 Аналіз відповідності вимог Угоди СОТ щодо 

спрощення процедур торгівлі для України 

(USAID) 

 

 Звіт з оцінки готовності України до 

імплементації Угоди СОТ про спрощення 

процедур торгівлі 



 

 Державна екологічна інспекція України 

 

 Державна санітарно-епідеміологічна служба 

України 
 



перегляду супровідних 
документів на товари 

розробки і узгодження 
єдиних критеріїв 

екологічної та радіаційної 
безпеки 

переліку пунктів пропуску 
де проводитиметься 
спільний контроль 

Створення 
спільної робочої 

групи для: 



1.2 Ліцензоване програмне забезпечення 

7.1 Інтеграція в системи RASF, бази даних ВООЗ, FDA, EPA тощо 

7.4 Нові бази контролю вантажів харчових продуктів та створення прикордонних 

інспекційних постів, переклад документів  

7.7 Створення та облаштування прикордонних інспекційних постів; створення єдиної 

бази даних про товари, які надходять на територію України  

7.9 Розробка підзаконних актів та інструктивних матеріалів, організація і облаштування 

прикордонних інспекційних постів, у пунктах пропуску через державний кордон 

8 Розробка законодавчих актів; забезпечення сучасним  лабораторним обладнанням і 

транспортом лабораторної мережі 

9 Автоматизовані робочі місця для посадових осіб; програмні продукти;навчання 

персоналу; технічний супровід програмних електронних систем комунікацій;  

10.8 Розробка ефективної процедури повернення недопущених до ввезення товарів 

10.9 Розробка окремого порядку процедури за прикладом досвіду ЄС  



 Державна фіскальна служба 

 

 ДП “Адміністрація морських портів України” 

 

 Державна прикордонна служба  

Інші категорії 



Надання експертної підтримки з питань управління ризиками, проведення тренінгів, 

семінарів для посадових осіб.  

Організація ознайомчих візитів з метою вивчення посадовими особами ДФС кращих 

практик з управління ризиками під час митного контролю. 

Закупівля програмного забезпечення для підтримки функціонування системи управління 

ризиками. 

Закупівля серверного обладнання для забезпечення можливості централізованого 

збереження, накопичення та обробки інформації щодо результатів митного контролю. 

Закупівля комп’ютерного та іншого необхідного обладнання для посилення 

спроможностей аналітичних підрозділів у митницях. 



Для реалізації проекту Національного морського єдиного вікна та 

національного сегменту проекту системи Advanced National Networks for 

Administrations та безпаперового лоцманського оформлення суден в 

морських портах Українинеобхідна інвестиційна допомога щодо 

•проектно-дослідницьких робіт з розробки проектів систем, технологічних 

схем, опису та оптимізації бізнес-процесів; 

 

•технічної допомоги у забезпеченні засобами обчислювальної техніки 

національних адміністрацій, що задіяні в проектах. 

 




