
 

Протокол №2 

засідання Комітету з питань митної справи 

Громадської ради при Міністерстві фінансів України 

 

Дата та час проведення: 22 квітня 2021 року, 15 год. 00 хв.  

Місце проведення: онлайн-зустріч в режимі ZOOM-конференції  

присутні від Міністерства фінансів України:  

Москаленко Олександр Петрович - директор Департаменту митної політики 

Міністерства фінансів України  

присутні від інститутів громадянського суспільства:  

10 членів Комітету з питань митної справи Громадської ради при Мінфіні, 3 

експерти та 1 запрошений.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Щодо основних векторів діяльності Мінфіну у напряму реалізації митної 

політики.  

2. Щодо формату комунікації Мінфіну та Держмитслужби в частині 

оприлюднення інформації стосовно виконання митницею планових 

показників.  

3. Щодо реалізації кадрової політики в Держмитслужбі: поточний стан, 

проблеми та найближчі перспективи.  

4. Різне  

 

Кворум є.  

Засідання відкрила Галина ВДОВІНА, яка привітала учасників та винесла на 

голосування порядок денний засідання.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

щодо затвердження порядку денного засідання Комітету з питань митної 

справи Громадської ради при Мінфіні (далі – Комітет)  
«за» - 10  

«проти» - 0  

«утрималися» - 0  

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити запропонований порядок денний.  

 

 

з питання першого порядку денного  
 

СЛУХАЛИ:  

Олександра МОСКАЛЕНКО, який розповів про основні вектори 

реалізації митної політики та їх поточні результати.  



Повідомив, що опрацьовано всю підзаконну базу, щоб підготувати 

проєкт заключної постанови Кабміну, яка покликана забезпечити 

функціонування на належному рівні інституту Авторизованого економічного 

оператора (АЕО).  

Відмітив, що станом на поточний момент одне українське підприємство 

отримало статус АЕО, а кілька бажаючих готові надати відповідні документи.  

Надав вичерпну інформацію щодо стану запровадження в Україні 

національної електронної транзитної системи (NCTS).  

Підкреслив, що наразі NCTS працює в Україні в національному 

масштабі, який є необхідним етапом підготовки для приєднання України до 

Конвенції про процедуру спільного транзиту та міжнародного застосування 

NCTS, участь в якій суттєво спрощує торгівлю для українських компаній із 35-

ма країнами, в тому числі з усіма країнами ЄС.  

Повідомив про результати проведення пілотного проєкту по 

запровадженню NCTS, в якому взяли участь 5 підприємств, а 45 підприємств 

наразі зареєстровані в модулі «Портал трейдера».  

Довів інформацію щодо перших результатів тестування посадових осіб 

митниці тестування з кваліфікації та благонадійності.  

Зауважив, що Мінфін та Держмитслужба опрацювали план заходів на 

виконання розпорядження Кабміну «Про затвердження плану заходів з 

облаштування пріоритетних пунктів пропуску на 2021-2023 роки» 

передбачено реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення 25-ти 

діючих і будівництво 10-ти пунктів пропуску, у тому числі, на західному 

кордоні.  

Відповів на питання учасників засідання щодо запровадження нових ІТ-

продуктів у системі «Єдине вікно», витрат підприємств для отримання статусу 

АЕО, що є комерційною таємницею, перспектив реалізації журналу морського 

пункту пропуску.  

 

ВИСТУПИЛИ:  

Петро СТЕЦЕНКО поцікавився перспективами запровадження 

електронного документообігу на державному рівні, у тому числі створення ІТ-

продуктів у системі «Єдине вікно».  

Сергій ТРУСОВ з питанням щодо вивчення Мінфіном питання стосовно 

витрат підприємств, необхідних для отримання статусу АЕО.  

Віктор БЕРЕСТЕНКО щодо результатів розгляду напрацювань та 

пропозицій в частині створення журналу морського пункту пропуску.  

Олег ПЛАТОНОВ з інформацією щодо проведення Держмитслужбою 

робочої зустрічі з питання створення журналу морського пункту пропуску та 

необхідністю узгодження ключових питань з Міністерством цифрової 

трансформації України.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

 

щодо взяття інформації до уваги  



«за» - 10  

«проти» - 0  

«утрималися» - 0  

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію взяти до уваги.  

 

 

з питання другого порядку денного  
 

СЛУХАЛИ:  

Сергія ТРУСОВА, який висловив пропозиції щодо зміни формату 

комунікації Мінфіну та Держмитслужби в частині оприлюднення інформації 

стосовно виконання митницею планових показників.  

Наголосив на необхідності наступних кроків:  

- Оприлюднити позицію Мінфіну для громадськості, щодо тез звітних 

матеріалів, які стосуються «планів», надходження до бюджету.  

- Розробити методологічні рекомендації для працівників прес-служб 

державних органів, щодо тез звітних матеріалів, які стосуються «планів», 

надходження до бюджету.  

- Інформувати громаду щодо механізму визначення очікуваних 

показників надходження до бюджету.  

- Інформувати громаду щодо регламенту дій митного органу по 

контролю, адмініструванню надходжень та відповідної роботи з бізнесом.  

- Проводити на регулярній основі відповідну роботу з галузевими 

асоціаціями та бізнесом в частині планування митних надходжень до 

держбюджету.  

 

ВИСТУПИЛИ:  

Олександр МОСКАЛЕНКО повідомив, що прогнозовані показники 

митних надходжень до держбюджету готують фахівці Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України.  

Розповів про рекомендації Мінфіну щодо формування прогнозованих 

показників на підставі зовнішньоекономічних міграцій бізнеса, яка не знайшла 

підтримки з боку Мінекономрозвитку.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

щодо підтримки пропозицій Сергія ТРУСОВА в частині оприлюднення 

інформації стосовно виконання митницею планових показників  

«за» - 10  

«проти» - 0  

«утрималися» - 0  

 

 

 



ВИРІШИЛИ:  

1. Підтримати пропозицію Сергія ТРУСОВА в частині оприлюднення 

інформації стосовно виконання митницею планових показників.  

2. Направити відповідне звернення до Міністерства фінансів України.  

 

Відповідальні:                                              Сергій ТРУСОВ, Галина ВДОВІНА  

Термін виконання                                                                                       12.05.2021  

 

 

з питання третього порядку денного  
 

СЛУХАЛИ:  

Петра СТЕЦЕНКА, який розповів про проблеми, які виникають під час 

погодження Мінфіном кадрових призначень посадових осіб Держмитслужби, 

їх негативні наслідки та нагальну потребу врегулювання проблематики на 

законодавчому рівні.  

Повідомив, що його позиція грунтується на матеріалах, оприлюднених 

у ЗМІ та відповіді на запит на публічну інформацію, отриманої від Мінфіну 

щодо відсутності нормативно-правової фіксації термінів погодження 

Міністром фінансів призначень або звільнень керівних працівників 

Держмитслужби.  

Зробив аналіз нормативно-правового підгрунтя процедури кадрового 

погодження та запропонував:  

1. Внести зміни до пункту 11 Положення про Державну митну службу 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 

2019 № 227, виключивши словосполучення «у тому числі у разі покладення 

обов’язків за вакантними посадами».  

2. Внести зміни до Порядку погодження Міністром фінансів України 

призначення на посади та звільнення з посад керівників і заступників 

керівників самостійних структурних підрозділів апаратів центральних органів 

виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом 

Міністрів України через Міністра фінансів України, затверджено наказом 

Міністерства фінансів України від 04.05.20218 № 467, зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 30 травня 2011 року за № 644/32096 (далі - 

Порядок), шляхом доповнення його додатковими положеннями, а саме:  

2.1 Встановити достатній та чіткий строк Міністру фінансів для 

погодження кандидатури на посаду керівника (заступника керівника) 

самостійного структурного підрозділу апарату центрального органу 

виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом 

Міністрів України через Міністра фінансів України, або відмовити у її 

погодженні (наприклад 10 днів після отримання усіх передбачених Порядком 

необхідних документів).  

2.2 Якщо у встановлений Порядком строк суб'єкт подання кандидатури 

на посаду керівника (заступника керівника) самостійного структурного 

підрозділу апарату центрального органу виконавчої влади, діяльність якого 



спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра 

фінансів України, не отримав відповідне погодження Міністра фінансів, або 

відмову у його погодженні, то вважається, що Міністр фінансів погодив 

відповідну кандидатуру автоматично (принцип «мовчазної згоди»). В такому  

разі датою погодження вважається останній день строку такого 

погодження, визначений Порядком.  

2.3 Відмова Міністра фінансів у погодженні кандидатури на посаду 

керівника (заступника керівника) самостійного структурного підрозділу 

апарату центрального органу виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра 

фінансів України, повинна бути обґрунтованою.  

 

ВИСТУПИЛИ:  

Олександр МОСКАЛЕНКО зауважив, що статус «т.в.о.» є тимчасовим 

кроком, і проблема автоматично вирішиться після проведення конкурсів на 

посади начальників митниць.  

Олег ПЛАТОНОВ підкреслив, що пріоритетом Держмитслужби у 

поточному моменті є перехід до єдиної юридичної особи.  

Ірина САРГСЯН розповіла про конкретні негативні наслідки відсутності 

особи, яка виконує обов’язки начальника митниці, при здійсненні митних 

формальностей.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

щодо підтримки пропозицій нормативного врегулювання процедури 

погодження кадрових призначень в Держмитслужбі  
«за» - 10  

«проти» - 0  

«утрималися» - 0  

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Підтримати пропозицію Петра СТЕЦЕНКА щодо необхідності 

нормативного врегулювання процедури погодження кадрових 

призначень в Держмитслужбі шляхом внесення відповідних змін до 

нормативно-правових актів.  
2. Направити відповідне звернення до Міністерства фінансів України.  

 

Відповідальні:                                           Петро СТЕЦЕНКО, Галина ВДОВІНА  

Термін виконання                                                                                12.05.2021  

 

 

Голова Комітету                                                                           Галина ВДОВІНА  

 

 

Секретар                                                                                   Владислав М’ЯСОЄДОВ 

 



 

 

Додаток  

до протоколу засідання Комітету  

22.04.2021 №2  

 

 

Список присутніх на засіданні 22.04.2021 

 

Члени Комітету з митних питань Громадської ради при Мінфіні:  
1. Андреєв Олександр Леонідович  

2. Берестенко Віктор Вікторович  

3. Богомолов Андрій Юрійович  

4. Вдовіна Галина Володимирівна  

5. Крилач Олена Миколаївна – за довіреністю  

6. М'ясоєдов Владислав Вячеславович  

7. Пісний Павло Якович  

8. Платонов Олег Ісаакович  

9. Саргсян Ірина Леонідівна  

10. Стеценко Петро Іванович  

 

Експерти:  
1. Ляденко Ірина Григорівна  

2. Тищенко Анна Олексіївна  

3. Трусов Сергій Іванович  

 

Запрошені:  
1. Мурзов Євген Андрійович  

 

 

Секретар                                                                       Владислав М’ЯСОЄДОВ 


