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РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу

проекту (програми) «Конкурентоспроможна економіка України»

Піврічний/річний/заключний 
(зазначити необхідне)

Річний

Період звітування Річний за 2022 рік
1. Вихідні дані проекту (програми)

Партнер з розвитку Уряд США через Агентство США з міжнародного 
розвитку (USAID). Виконавець: Консалтингова група з 
питань політики та управління, PMCG Inc.

Бенефіціар Державна регуляторна служба України
Міністерство економіки України

Реципієнт Міністерство фінансів України
Номер реєстраційної картки 
проекту

№ 3988-34

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів

Узагальнені результати 
реалізації проекту 
(програми) в кількісних 
та/або якісних показниках

Підтримка в трансформації Державної митної служби 
України в єдину юридичну особу та розбудова 
спроможностей окремих митних функцій  

Посилання на інтернет-
ресурси, де розміщено 
інформацію про результати 
реалізації проекту 
(програми) та інші матеріали 
або документи, розроблені в 
рамках проекту (програми)

https://mof.gov.ua 

Загальна сума витрачених 
під час реалізації проекту 
(програми) коштів 
міжнародної технічної 
допомоги на кінець звітного 
періоду (за наявності),
у тому числі за категоріями:

-

послуги з організації 
тренінгів, навчання, 
опитування, інформаційні 
кампанії

-

консультаційні послуги -

обладнання -

будівельні, ремонтні роботи, 
технічний нагляд

-

адміністративні витрати 
виконавця

-

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

https://mof.gov.ua/


Кількісні та/або якісні 
критерії результативності 

проекту (програми)

Заплановані результати на 
кінець звітного періоду

Фактичні результати на 
кінець звітного періоду

1. Перехід Держмитслужби 
до функціонування за 
моделлю єдиної юридичної 
особи

Проведено тестування з 
кваліфікації та оцінки на 
благонадійність посадових 
осіб територіальних 
органів Держмитслужби, 
що реорганізуються у 
порядку передбаченому 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 
30.09.2020 № 916 «Про 
реалізацію 
експериментального 
проекту щодо тестування 
посадових осіб митних 
органів з питань 
кваліфікації та 
благонадійності», перед їх 
переведенням  до складу 
Держмитслужби як єдиної 
юридичної особи.

З 1 липня 2021 року 
Держмитслужба розпочала 
роботу у форматі єдиної 
юридичної особи.
На виконання цього 
завдання утворено 26 
митниць як відокремлених 
підрозділів Держмитслужби 
за адміністративно-
територіальним поділом.
20.04.2021 розпочато 
тестування посадових осіб 
митних органів у всіх 
регіонах. Основну частину 
експериментального проекту 
з тестування посадових осіб 
митних органів з питань 
кваліфікації та 
благонадійності завершено 
25.05.2021. Посадові особи 
митних органів проходили 
три рівні тестування:
- на знання митного та 
антикорупційного 
законодавства;
- на загальні здібності;
- на благонадійність.
Загалом тестування 
пройшли 9048 посадових 
осіб Держмитслужби.
Тестування проходило за 
принципами відкритості та 
прозорості, з дотриманням 
усіх карантинних заходів. 
Міжнародні експерти 
приймали участь шляхом 
спостереження за 
проведенням усіх процедур 
з тестування та самим 
тестуванням або 
безпосередньо або в онлайн-
форматі в режимі реального 
часу.
За результатами реалізації 
експериментального проекту 
щодо тестування посадових 
осіб митних органів з питань 
кваліфікації та 
благонадійності 
підготовлено звіт.
Також за результатами 



реалізації зазначеного 
проекту підготовлений 
законопроект «Про внесення 
зміни до Митного кодексу 
України щодо 
запровадження атестації 
посадових осіб митних 
органів» схвалений на 
засіданні Кабінету Міністрів 
України 29 грудня 2021 та 
зареєстрований у  Верховній 
Раді 30.12.2021 за № 6490. 

2. Аналіз структури, 
штатного розпису, бізнес-
процесу, функціонування 
підрозділів Держмитслужби, 
відповідальних за 
здійснення митного аудиту 
(як воно є на даний момент) 
та розробка рекомендацій 
щодо організаційних змін у 
роботі підрозділів  митного 
аудиту

Виявити критичні місця у 
процесі організації та 
здійсненні митного аудиту 
підрозділами 
Держмитслужби та 
отримати перелік 
рекомендацій щодо його 
поліпшення  

Розроблено Звіт щодо 
підтримки у розбудові 
інституційної спроможності 
митного аудиту в частині 
аналізу структури, штатного 
розпису, укомплектування 
підрозділів митного аудиту, 
аналізу ефективності 
здійснення митного аудиту 
та проблемних питань, що 
виникають під час 
планування та проведення 
перевірок. Проведено аналіз 
ефективності бізнес-
процесу, функціонування 
підрозділів Держмитслужби, 
відповідальних за 
здійснення митного аудиту, 
проаналізовано практику 
застосування законодавства 
та судову практику 
реалізації митного аудиту. У 
Звіті надано рекомендації 
щодо підвищення 
ефективності здійснення 
митного аудиту за 
наступними напрямками:
- загальні;
- організація та підготовка 
до проведення митного 
аудиту;
- реалізація матеріалів 
митного аудиту;
- удосконалення системи 
ключових показників 
ефективності;
- запропоновано методику 
підготовки та проведення 
окремих питань, які 
підлягають перевірці;
- ІТ та аналіз ризиків;
- комплексу вмінь та 



навичок, які мають бути 
представлені в підрозділах 
митного аудиту;
- вимог до претендентів на 
посади в підрозділах 
митного аудиту;
- змін до законодавства. 

3. Аналіз бізнес-процесу 
документообігу 
Держмитслужби (як воно є 
на даний момент) та 
розробка рекомендацій щодо 
його удосконалення

Виявити проблемні 
питання та критичні місця 
у процесі обігу документів 
в Держмитслужбі, 
отримати рекомендації 
щодо підвищення 
ефективності обігу 
документів та забезпечення 
їх схоронності.

Розроблено Звіт щодо 
підтримки у розбудові 
інституційної спроможності 
документообігу 
Держмитслужби в частині 
аналізу бізнес-процесу 
документообігу 
Держмитслужби та надано 
рекомендації щодо його 
вдосконалення. Основні 
проблемні моменти в 
організації обігу документів 
Держмитслужби та 
забезпечення їх схоронності 
пов’язані із недосконалою 
роботою АСАОД 
«MASTER».
Листом Мінфіну від 
02.02.2022 № 34040-07-
61/3263 до Держмитслужби 
направлено звіт 
«Трансформація 
Держмитслужби як єдиної 
юридичної особи. Підтримка 
у розбудові функції 
документообігу» з метою 
подальшого врахування 
наданих рекомендацій для
розвитку та підвищення 
ефективності 
документообігу в 
Держмитслужбі.

4. Аналіз структури, 
штатного розпису, бізнес-
процесу, функціонування 
підрозділів Держмитслужби, 
відповідальних за сприяння 
захисту прав інтелектуальної 
власності (як воно є на 
даний момент) та розробка 
рекомендацій щодо 
організаційних змін у роботі 
підрозділів сприяння 
захисту прав інтелектуальної 
власності

Виявити критичні місця у 
процесі організації та 
здійсненні сприяння 
захисту прав 
інтелектуальної власності  
підрозділами 
Держмитслужби та 
отримати перелік 
рекомендацій щодо його 
поліпшення  

Розроблено Звіт щодо 
підтримки у розбудові 
інституційної спроможності 
сприяння захисту прав 
інтелектуальної власності 
(далі ПІВ) в частині аналізу 
структури, штатного 
розпису, бізнес-процесу, 
законодавства, 
функціонування підрозділів 
Держмитслужби, 
відповідальних за сприяння 
захисту ПІВ, яким 
запропоновано рекомендації 
щодо підвищення 



ефективності сприяння 
захисту ПІВ за наступними 
напрямками:
- структура та розподіл 
функцій підрозділів 
сприяння захисту ПІВ;
- бізнес-процес;
- оцінка ефективності 
роботи;
- зміни законодавства;
- вдосконалення системи 
ключових показників 
ефективності;
- ІТ та аналіз ризиків;
- компетенції, необхідні
для посадових осіб 
підрозділів сприяння 
захисту ПІВ.
Листом Мінфіну від 
14.11.2022 № 34040-07-
61/26679 до Держмитслужби 
направлено звіт 
«Трансформація 
Держмитслужби як єдиної 
юридичної особи. Підтримка 
у розбудові інституційної 
спроможності сприяння 
захисту прав 
інтелектуальної власності» з 
метою подальшого 
врахування наданих 
рекомендацій для 
інституційного розвитку та 
підвищення ефективності 
сприяння захисту ПІВ.

5. Надання консультаційної 
підтримки з митних питань 
українським експортерам та 
виробникам, підтримка з 
інших питань, пов’язаних із 
митною політикою, які 
виникають під час воєнного 
стану

Надати консультації з 
митних питань у співпраці 
з іншими реципієнтами 
Програми USAID 
«Конкурентоспроможна 
економіка України»

Забезпечено надання 
письмових консультацій з 
митних питань, зокрема, 
щодо:
- ввезення гуманітарної 
допомоги, підприємствам, 
що здійснюють експортно-
імпортні операції під час 
воєнного стану;
- особливостей митного 
оформленння окремих 
категорій товарів та 
документів, необхідних для 
надання для митного 
контролю та оформлення.

6. Розробка нормативно-
правових актів, спрямованих 
на реалізацію процедури 
кінцевого використання 

Розробка нормативно-
правових актів, необхідних 
для практичної реалізації 
процедури кінцевого 

Розроблено та постановою 
Кабінету Міністрів України 
від 27.09.2022 №1092 «Деякі 
питання реалізації положень 



використання, 
запровадженої Законом 
України № 2510-IX від 
15.08.2022

Митного кодексу України 
щодо надання авторизацій» 
серед іншого затверджено:
- форму заяви про надання 
авторизації на застосування 
процедури кінцевого 
використання;
- форму звіту про результати 
застосування процедури 
кінцевого використання;
- форму авторизації на 
застосування процедури 
кінцевого використання;
- особливості планування та 
проведення моніторингу 
відповідності дотримання 
умов, визначених у 
авторизації на застосування 
процедури кінцевого 
використання.
Також забезпечено розробку 
першої редакції проекту 
Закону України «Про 
внесення змін до Митного 
тарифу України щодо 
встановлення знижених 
ставок ввізного мита для 
застосування процедури 
кінцевого використання», 
яким пропонується в 
окремому додатку до 
Митного тарифу України 
визначити коди товарів 
згідно з УКТ ЗЕД, їх опис, 
кінцеве (цільове 
призначення) та знижені 
ставки ввізного мита, які до 
таких товарів 
застосовуються у разі 
дотримання умов процедури 
кінцевого використання.

4. Проблемні питання та/або пропозиції
Пропозиції: продовжувати надалі співпрацю з міжнародними експертами задля 
досягнення поставлених цілей

Директор Департаменту митної 
політики Міністерства фінансів 
України

________________
(підпис)

Олександр МОСКАЛЕНКО 

Заступник Міністра фінансів 
України з питань європейської 
інтеграції

________________ 
(підпис)

Юрій ДРАГАНЧУК


