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Повідомлення про оприлюднення

 проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до 
Порядку роботи складу митного органу»

Міністерство фінансів України на виконання вимог Закону України «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» 
повідомляє про оприлюднення проекту наказу Міністерства фінансів України 
«Про затвердження Змін до Порядку роботи складу митного органу».

З метою виключення можливості делегування функцій та обов’язків 
обумовлених Порядком роботи складу митного органу особам, які не мають 
достатніх функціональних повноважень (наприклад, інспекторському складу 
митниці), проектом акта пропонується визначити, що керівник митниці залишає 
за собою виконання таких функцій та обов’язків або визначає заступника 
митниці, на якого покладатимуться відповідні функції та обов’язки 
(уповноважена особа). 

Для попередження виникнення нестач майна, переданого на відповідальне  
зберігання, пропонується розглядати забезпечення підприємством виконання 
зобов’язання за договором зберігання у встановленому главою 49 Цивільного 
кодексу України порядку або укладення таким підприємством договору 
страхування товарів, що передані йому на відповідальне зберігання. 

Крім того, проектом акта пропонується визначити випадки, коли у 
підприємств не вимагається забезпечення виконання умов договору зберігання 
або страхування товарів. 

Також з метою додаткового заходу з попередження виникнення 
нестач/крадіжок товарів, які передаються на відповідальне зберігання, проектом 
акта пропонується передбачити наявність і функціонування системи 
відеоконтролю.

Прийняття проекту акта забезпечить належну організацію роботи складу 
митного органу.

Проект наказу оприлюднений на офіційній сторінці Міністерства фінансів 
України в мережі Інтернет (www.mof.gov.ua) у рубриці «Законодавство» розділі 
«Проекти регуляторних актів для обговорення» підрозділі «Проекти 
регуляторних актів для обговорення у 2022 р.».

З метою налагодження всебічного громадського обговорення зауваження і 
пропозиції стосовно змісту проекту наказу просимо надавати протягом місяця з 
дня його оприлюднення у письмовій та електронній формі за наступними 
адресами: 

Міністерство фінансів України, 01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 12/2, 
e-mail: infomf@minfin.gov.ua 

Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, буд. 9/11, м. Київ, 
01011, е-mail: inform@dkrp.gov.ua.


