Звіт
про повторне відстеження результативності постанови Кабінету
Міністрів України від 18 грудня 2017 року № 979
«Про внесення зміни до пункту 5 Типової технологічної схеми
здійснення митного контролю водних транспортних засобів
перевізників і товарів, що переміщуються
ними, у пунктах пропуску через державний кордон»
1. Вид та назва регуляторного акта
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 року № 979
«Про внесення зміни до пункту 5 Типової технологічної схеми здійснення
митного контролю водних транспортних засобів перевізників і товарів, що
переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон».
2. Назва виконавця заходів з відстеження
Міністерство фінансів України.
3. Цілі прийняття акта
Метою підготовки проекту акта є:
вдосконалення порядку митного контролю та митного оформлення суден
і товарів, що переміщуються ними, зокрема скорочення часу проведення
контрольних процедур в морських портах;
зменшення витрат часу на проведення посадовими особами митних
органів митних формальностей;
мінімізація людського фактору під час прийняття рішень посадовими
особами митних органів і, як наслідок, мінімізація можливості для корупційних
проявів.
Нормативно-правову базу у цій сфері державного регулювання
становлять:
Митний кодекс України;
постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 451
«Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних,
залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що
переміщуються ними» (зі змінами).
4. Строк виконання заходів з відстеження
З 01 жовтня 2018 року по 03 листопада 2020 року.
5. Тип відстеження
Повторне.
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6. Метод одержання результатів відстеження
Для проведення повторного відстеження необхідне використання
зведених статистичних даних.
7. Дані та припущення, на основі яких
результативність, а також способи отримання даних

відстежувалася

1. Кількості ввезених контейнерів з товарами через пункти пропуску
(контролю) для морського сполучення;
2. Часу митного оформлення товарів, що переміщуються у контейнерах
через морські порти;
3. Рівня поінформованості громадян та суб’єктів господарювання та/або
фізичних осіб щодо основних положень постанови.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності
1. Інформація щодо кількості ввезених контейнерів з товарами через
пункти пропуску (контролю) для морського сполучення:
Період

Кількість контейнерів

з 01.10.2018 по 31.12.2018

41149

з 01.10.2019 по 31.12.2019

44816

2. Інформація про середній час митного оформлення товарів за митною
декларацією, що надходять у контейнерах до морських пунктів пропуску:

Період

Середній час митного оформлення
товарів у контейнерах

Станом на 01.10.2018

3 год. 48 хв.*

Станом на 01.10.2019

3 год. 50 хв.*

*без урахування випадків перевищення часу митного оформлення з причин, серед яких:
затримка у пред’явленні декларантом товарів до митного контролю;
призупинення митного оформлення відповідно до статей 399 та 400 Митного кодексу
України;
підтверджене письмове бажання декларанта подати додаткові документи.
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3. Рівень поінформованості громадян та суб’єктів господарювання –
високий. Зазначений нормативно-правовий акт опубліковано в засобах масової
інформації, розміщено на сайті zakon.rada.gov.ua.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей.
Результати реалізації постанови Кабінету Міністрів України від
18 грудня 2017 року № 979 оцінюються як високі.
У процесі проведення порівняльного аналізу зведених статистичних
даних за періоди 01.10.2018 по 31.12.2018 та з 01.10.2019 по 31.12.2019
отримано такі результати: кількість ввезених контейнерів з товарами через
пункти пропуску (контролю) для морського сполучення за IV квартал
2019 року зросла майже на 9% та становить 108,91% щодо значення цього
показника за відповідний період 2018 року.
Водночас середній час митного оформлення товарів за митною
декларацією, що надходять у контейнерах до морських пунктів пропуску,
станом на 01.10.2019 зріс приблизно на 2 хвилини порівняно із значенням
зазначеного показника станом на 01.10.2018.
Заступник Міністра фінансів України
з питань європейської інтеграції

Поліна Черняховська 206-57-38

Юрій ДРАГАНЧУК

