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Звіт
про базове відстеження результативності

наказу Міністерства фінансів України від 29 жовтня 2021 року № 568 
«Про затвердження Вимог до характеристик пломб спеціального типу, 

ведення їх обліку та зберігання»

1. Вид та назва регуляторного акта 
Наказ Міністерства фінансів України від 29 жовтня 2021 року № 568 «Про 

затвердження Вимог до характеристик пломб спеціального типу, ведення їх 
обліку та зберігання».

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності 
Державна митна служба України. 

3. Цілі прийняття акта 
Основними цілями прийняття зазначеного регуляторного акта є: 
1) забезпечення виконання Україною міжнародно-правових зобов’язань та, 

відповідно, забезпечення імплементації митного законодавства ЄС;
2) виконання положень Конвенції про процедуру спільного транзиту 

від 20 травня 1987 року (далі – Конвенція) та Митного кодексу України (далі – 
Кодекс);

3) запровадження практичних механізмів для можливості застосування 
спрощень, наданих відповідно до положень Конвенції та Кодексу;

4) запровадження єдиного підходу до застосування пломб спеціального 
типу та використання інформації про їх облік підприємствами й митними 
органами. 

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 12 листопада 2021 року по 
15 січня 2023 року. 

5. Тип відстеження: базове. 

6. Методи одержання результатів відстеження: статистичний.
Для проведення базового відстеження результативності використовувались 

статистичні методи одержання результатів відстеження (на основі офіційних 
даних Держмитслужби).

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 
результативність, а також способи одержання даних 

Розглядаються такі показники результативності:
1) кількість наданих дозволів на застосування спрощення «самостійне 

накладання пломб спеціального типу» згідно з Кодексом;
2) кількість наданих дозволів на застосування транзитного спрощення 

«використання пломб спеціального типу» згідно із Конвенцією;



2

3) кількість рішень Держмитслужби про зупинення дії та/або анулювання 
дозволу на застосування спрощення «самостійне накладення пломб 
спеціального типу» згідно з Кодексом;

4) кількість рішень Держмитслужби про зупинення дії та/або анулювання 
дозволу на застосування транзитного спрощення «використання пломб 
спеціального типу» згідно із Конвенцією. 

Визначені показники результативності обліковуються Держмитслужбою. 
Данні такого обліку використано з метою одержання результатів статистичного 
дослідження. 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 
За результатами статистичного дослідження на основі офіційних даних 

Держмитслужби протягом строку виконання заходів з відстеження надано один 
дозвіл на застосування транзитного спрощення «використання пломб 
спеціального типу» згідно з Конвенцією.

За цей період Держмитслужбою не приймались рішення про призупинення 
та/або анулювання дозволів на застосування спрощення «самостійне 
накладення пломб спеціального типу» згідно з Кодексом та транзитного 
спрощення «використання пломб спеціального типу» згідно із Конвенцією.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей 

Результати аналізу кількісних показників результативності акта свідчать 
про недостатню кількість даних для їх обробки та оцінки результатів реалізації 
регуляторного акта.

Подальший висновок із цього приводу буде зроблено за підсумками 
повторного відстеження результативності регуляторного акта, коли буде змога 
детальніше проаналізувати практику застосування положень цього 
регуляторного акта.
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