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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕФОРМИ МИТНИЦІ

Контроль

IT (блокування 
кнопки/мінімізація
людського фактору)

Обладнання (сканери, 
ваги, камери, пломби, 
експрес тести)

Моніторинг (спецгрупа 
Центрального апарату)

Аналітичний/Фізичний
контроль (розділення)

Єдина юридична особа 
(звільнення з центру)

Відбір (тести на 
знання/експертиза 
доброчесності)

Мотивація (базова 
зарплата + бонуси)

Форма (самоповага)

Спорядження (ліхтарики, 
камери, комп'ютери)

Захист/Покарання 
(юридична складова)

Зрозумілі правила 
(законодавство, практика)

Спрощення та 
відповідальність 
(добросовісні/
недобросовісні)

Невтручання 
правоохоронних органів 
(запити, орієнтування)

Зручні ІТ сервіси 
(швидкість, зворотній 
зв’язок, 24/7)

Митник Бізнес



ШВИДКІ РІШЕННЯ (1/2)

Оптимізація  структури 
апарату державної митної 
служби

Призначення заступників 
голови служби та керівників 
ключових департаментів 
(кадри, ІТ, митні платежі, 
боротьба з контрабандою) 

IT (документообіг, кадри, 
бухгалтерія)

Нова система 
встановлення 
ризиків з центру
(ІТ складова)

Створення 
моніторингового 
центру



ШВИДКІ РІШЕННЯ (2/2)

Забезпечення 
пломбування 
транспортних засобів

Автоматичне митне 
оформлення (експорт, 
переробка, реекспорт)

Новий митний тариф 
(закон, гармонізація з ЄС)

Уніфікація ставок мита 
по окремим групам 
товарів (закон)

Вдосконалення 
контролю митної 
вартості (закон
в рамках СОТ)



ЧЕРВЕНЬТРАВЕНЬ

ТАЙМЛАЙН ШВИДКИХ РІШЕНЬ
(ТРАВЕНЬ – СЕРПЕНЬ 2020), 1/2

Оптимізація  структури 
апарату державної 
митної служби

Призначення
заступників голови
служби та керівників 
ключових департаментів 
(кадри, ІТ, митні платежі, 
боротьба з контрабандою) 

Створення 
моніторинго-
вого центру

Нова система 
встановлення 
ризиків
з центру                   
(ІТ складова)

Забезпечення 
пломбування 
транспортних 
засобів

Новий митний 
тариф (закон, 
гармонізація
з ЄС)



СЕРПЕНЬ

ТАЙМЛАЙН ШВИДКИХ РІШЕНЬ
(ТРАВЕНЬ – СЕРПЕНЬ 2020), 2/2

Автоматичне митне 
оформлення 
(експорт, переробка, 
реекспорт)

IT (документообіг, 
кадри, бухгалтерія)

ЛИПЕНЬ

Уніфікація 
ставок мита по 
окремим 
групам товарів 
(закон)

Впровадження 
системи відбору 
кадрів (тести
на знання, 
експертиза 
доброчесності)

Вдосконалення 
контролю 
митної вартості
(закон)



НАПРЯМИ  РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ
МИТНИХ ОРГАНІВ (1/2)

Оптимізація організаційної 
та функціональної 
структури

Удосконалення процедури 
адміністративного 
оскарження

Управління 
інформаційними системами 
та технологіями

1

2

3

5

Розвиток персоналу, 
реформи для забезпечення 
доброчесності та 
антикорупційні заходи

Прозорість та 
контрольованість реформи

4



НАПРЯМИ  РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ
МИТНИХ ОРГАНІВ (2/2)

Сприяння безпеці та 
міжнародній торгівлі, 
включаючи спрощення
та гармонізацію митних 
процедур

Сприяння ефективному 
справлянню митних платежів

Розвиток інфраструктури, 
електронних технологій та 
сервісів для міжнародної 
торгівлі

6

7

8

Захист суспільства, 
громадського здоров’я
і безпеки навколишнього 
природного середовища
та боротьба з незаконним 
переміщенням наркотичних 
засобів та зброї

Підвищення ефективності 
міжнародного митного 
співробітництва

9

10




