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Міністерство фінансів України

НАПРЯМ 1: «ЗАКОНОДАВСТВО»
Мета
Створити прозору, комплексну та ефективну законодавчу систему, яка дозволить митниці сприяти міжнародній
торгівлі, забезпечуючи при цьому безпеку держави, її громадян та захист фінансових інтересів держави.
Стратегічні завдання
Розробка правової основи, яка:
o
o
o
o
o
o
o

є прозорою, всеосяжної і ефективною, відповідає національним та міжнародним зобов'язанням і
стандартам;
дає можливість для розвитку і організації відкритої митної адміністрації, надаючи їй відповідні
повноваження і забезпечуючи при цьому її контроль і відповідальність;
забезпечує ефективний митний контроль на основі аналізу ризиків, спрямований на виявлення
підозрілих операцій, і при цьому сприяє законній торгівлі;
сприяє взаємодії з митними органами інших країн, відповідними міжнародними організаціями та
зміцнює довіру і співпрацю з іншими державними органами;
передбачає ефективні, пропорційні заходи відповідальності, які забезпечують виконання закону, і в той
же час перешкоджають нелегальній діяльності;
забезпечує прозорий процес оскарження;
забезпечує захист даних, зокрема персональних.
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Найменування
завдання
1. Приведення
національного
законодавства, що є
базою для заснування
національних митних
процедур, у відповідність
до національних і
міжнародних зобов'язань
і стандартів

2. Приведення
національного
законодавства з питань
державної митної справи
у відповідність до
Європейського
законодавства та угод
СОТ

Найменування заходів

Здійснення аналізу
законодавства та підготовка
переліку актів, які потребують
внесення змін з метою
забезпечення відповідності
Митним стандартам ЄС та
Рамковим стандартам безпеки
та полегшення всесвітньої
торгівлі Всесвітньої митної
організації. Підготовка проектів
відповідних нормативноправових актів та реалізація
заходів
Забезпечення реалізації
положень Угоди СОТ про
спрощення процедур торгівлі, в
першу чергу, зобов’язань
України, віднесених до категорії
А, в подальшому - до категорій В
та С
Розробка змін до Митного
кодексу України з метою

Виконавці

Мінфін
ДФС
Мінеконом
розвитку

Мінфін
ДФС
Мінеконом
розвитку

Мінфін
ДФС

Строк
викона
ння
20172020

20172020

2017-

Індикатор виконання
Аналіз проведено
Розроблено
пропозиції щодо змін
до нормативноправових актів.
Розроблено та
прийнято нормативноправові акти

Відповідність
законодавства
України положенням
Угоди СОТ

Розроблено
законопроект про

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

3. Приведення
повноважень
національних митних
органів у відповідність до
моделі митної

Найменування заходів

Виконавці

Строк
викона
ння
2020

гармонізації його положень з
положеннями МК ЄС

Мінеконом
розвитку

Здійснення аналізу
законодавства та підготовка
переліку актів, які потребують
систематизації або актуалізації
та визначення переліку
необхідних організаційних
заходів. Підготовка проектів
відповідних нормативноправових актів та реалізація
заходів

Мінфін
ДФС
Мінеконом
розвитку

20172018

Здійснення аналізу відповідності
повноважень, що надані митним
органам національним
законодавством, та
передбаченим моделлю митної
компетенції ЄС, та підготовка

Мінфін
ДФС
Мінеконом
розвитку

20172018

Індикатор виконання
внесення змін до
Митного кодексу
України та подано до
Верховної Ради
України
Розроблено
пропозиції щодо змін
до нормативноправових актів.
Перелік
організаційних заходів
визначено та
затверджено.
Розроблено та
прийнято нормативноправові акти
Аналіз проведено
Розроблено
пропозиції щодо змін
до нормативноправових актів.
Розроблено та
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Найменування
завдання
компетенції ЄС

4. Удосконалення
порядку провадження у
справах про порушення
митних правил

Найменування заходів

Виконавці

Строк
викона
ння

переліку актів, які потребують
внесення відповідних змін.
Підготовка проектів відповідних
нормативно-правових актів та
реалізація заходів

Індикатор виконання
прийнято нормативноправові акти

Розроблення пропозицій щодо
визначення виключних
компетенцій державних органів в
сфері здійснення митної справи;
розмежування повноважень між
контролюючими органами.

Мінфін
ДФС
Мінеконом
розвитку

20172018

Проведення аналізу та розробка
нормативних актів щодо
удосконалення порядку
провадження у справах про
порушення митних правил
(порядок розгляду справ про
ПМП, винесення постанов,
порядок їх оскарження,
визначення уповноваженого
органу щодо розгляду справ про

Мінфін
ДФС

20172018

Розроблено
пропозиції щодо змін
до нормативноправових актів.
Розроблено та
прийнято нормативноправові акти
Розроблено
пропозиції щодо
удосконалення
провадження у
справах про
порушення митних
правил
Розроблено
законопроект про
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Найменування
завдання

Найменування заходів

Виконавці

Строк
викона
ння

ПМП та його повноважень,

внесення змін до
Митного кодексу
України та подано до
Верховної Ради
України

Надання права керівникам
митних постів та їх заступникам
розглядати справ про
порушення митних правил від
імені митниці

Розроблено та
прийнято відповідні
нормативно-правові
акти

Визначення переліку порушень
митних правил, справи про
порушення яких можуть
розглядатися посадовими
особами митних органів, якими
складено протокол про таке
порушення
5. Забезпечення
співрозмірності розміру
санкцій за порушення
митного законодавства
та можливої нанесеної
шкоди державі від такого

Перегляд розміру санкцій за
порушення митного
законодавства з метою
забезпечення їх співрозмірності
суті порушення та можливій
нанесеній шкоді державі від
такого порушення.

Індикатор виконання

Мінфін
ДФС

20172018

Розроблено
законопроект про
внесення змін до
Митного кодексу
України та подано до
Верховної Ради
України
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Найменування
завдання
порушення

6. Вдосконалення
процедури
адміністративного
оскарження рішень
митного органу

7. Запровадження
інституту медіації при
вирішенні спорів

Найменування заходів
Конкретизація диспозицій статей
МКУ щодо порушення митних
правил, щодо застосування яких
мають місце випадки
неоднозначного трактування
та/або склалася різна практика
Розробка та внесення змін до
МКУ, інших нормативноправових актів, які
встановлюють порядок та
строки оскарження, права та
обов’язки осіб, відповідальність
посадових осіб за недотримання
процедури оскарження та
відповідальність осіб, які
прийняли неправомірні рішення
чи допустили бездіяльність
Підготовка змін до МКУ щодо
впровадження позасудової
процедури з вирішення спору
між громадянами,
підприємствами та митницею

Виконавці

Строк
викона
ння

Індикатор виконання

Мінфін
ДФС

ІV
квартал
2017 р.

Розроблено
законопроект про
внесення змін до
Митного кодексу
України та подано до
Верховної Ради
України

Мінфін
ДФС

2018

Розроблено
законопроект про
внесення змін до
Митного кодексу
України та подано до
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Найменування
завдання

Найменування заходів

Виконавці

Строк
викона
ння

Індикатор виконання
Верховної Ради

8. Регламентація
взаємодії органів доходів
і зборів з
Мінекономрозвитку з
питань застосування
спеціальних санкцій
згідно зі статтею 37
Закону України «Про
зовнішньоекономічну
діяльність»

Розробка та затвердження
наказу Міністерства фінансів
України, Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
України з метою врегулювання
взаємодії Державної фіскальної
служби України та Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
України з питань застосування
спеціальних санкцій, у тому
числі з питань надсилання
документально підтверджених
фактів порушення
законодавства з питань
зовнішньоекономічної
діяльності, надсилання
документальних підтверджень
щодо усунення допущених

Мінфін
Мінекономр
озвитку
ДФС

2017

Затверджено спільний
наказ

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

9. Розвиток
міжнародного
співробітництва з питань
державної митної справи

Найменування заходів
порушень, визначення строків
інформування органів доходів і
зборів, як органу-ініціатора, про
прийняті Мінекономрозвитку
рішення та інших
Розширення двосторонньої
договірної бази щодо обміну
попередньою митною
інформацією про товари і
транспортні засоби
Розширення двосторонньої
договірної бази про здійснення
спільного контролю в пунктах
пропуску через державний
кордон для автомобільного
сполучення

Створення підґрунтя для
ефективної співпраці
національних митних органів з
іноземними та міжнародними

Виконавці

Строк
викона
ння

Індикатор виконання

Мінфін
ДФС

постійно

Здійснюється обмін
інформацією

Мінфін
ДФС

постійно

Мінфін
ДФС

постійно

Угоди про здійснення
спільного контролю в
пунктах пропуску
через державний
кордон для
автомобільного
сполучення
розробляються та
укладаються
Співпраця
національних митних
органів з іноземними
та міжнародними
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Найменування
завдання

Найменування заходів
правоохоронними органами в
сфері боротьби з незаконними
переміщеннями зброї та її
компонентів, товарів військового
і подвійного призначення,
наркотичних, психотропних
речовин і прекурсорів тощо
Розвиток договірної бази із
взаємної адміністративної
допомоги у митній справі

Виконавці

Строк
викона
ння

Індикатор виконання
правоохоронними
органами
здійснюється

Мінфін
ДФС

постійно

Розвиток договірної бази з
питань обміну даними митної
статистики

Мінфін
ДФС

постійно

Створення договірної бази для
взаємного визнання
уповноважених економічних
операторів з країнами – членами
ЄС

Мінфін
ДФС

після
прийнят
тя
Верховн
ою
Радою
України

Угоди про взаємну
допомогу
розробляються та
укладаються
Угоди з питань обміну
даними митної
статистики
розробляються та
укладаються
Угоди про взаємне
визнання УЕО
розробляються та
укладаються

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів

Активізація використання
інструментів міжнародної
технічної допомоги та участі у
проектах, що підтримуються
міжнародними фінансовими
організаціями

Виконавці

Мінфін
ДФС

Строк
викона
ння
змін до
МК
України,
ПК
України
(реєстр.
№ 4777,
4776).
постійно

Індикатор виконання

Інструменти
міжнародної технічної
допомоги та участі у
проектах, що
підтримуються
міжнародними
фінансовими
організаціями
використовуються
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НАПРЯМ 2: «ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ»
Мета
Створити сучасну митну службу, орієнтовану на надання послуг, діяльність якої відповідатиме національній
стратегії й міжнародним стандартам та яка задовольнятиме потреби зацікавлених сторін шляхом ефективного
управління та планування власної діяльності.
Стратегічні завдання
o

Розробка та впровадження стратегії діяльності митної служби, яка забезпечує здійснення призначення
та основних завдань організації найбільш ефективним і дієвим способом.

o

Створення раціональної організаційної структури, здатної ефективно реалізовувати і відстежувати
стратегічну політику як на керівному, так і на оперативному рівнях.

o

Створення механізмів для підтримки управління

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання
1. Розроблення і
реалізація плану дій з
реформування митної
служби, який
включатиме цілі,
стратегічні завдання та
індикатори прогресу

Найменування заходів
Розроблення плану дій з
реформування митної служби,
який повинен включати та
відображувати визнані на
міжнародному рівні стандарти й
основоположні принципи
Схвалення плану дій з
реформування митної служби
Кабінетом Міністрів України
Реалізація плану дій з
реформування митної служби
через річні плани

2. Розмежування
повноважень Мінфіну та
ДФС в частині
формування державної
митної політики

Внесення змін до нормативноправових актів, що регулюють
діяльність Мінфіну та ДФС з
метою:
- покладення виключних
повноважень щодо формування

Виконавці

Мінфін
ДФС

Строк
виконан
ня
2017 р.

КМУ
2017 р.

Мінфін
ДФС

постійно

Мінфін
ДФС

2017 р.

Індикатор виконання
Розроблено проект
плану дій з
реформування митної
служби та подано на
розгляд Уряду
України
План дій з
реформування митної
служби затверджено
Урядом України
Річні плани реалізації
плану дій з
реформування митної
служби
розробляються та
затверджуються
Мінфіном
Розроблено та
затверджено зміни до
нормативно-правових
актів.

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

3. Оптимізація структури
митних органів шляхом
реорганізації та
створення митниці як
однієї юридичної особи.

Найменування заходів
державної митної політики – на
Мінфін;
- надання права Мінфіну на
залучення, у разі необхідності,
посадових осіб ДФС та її
територіальних органів, до
розробки проектів НПА;
- передання від ДФС до Мінфіну
відповідної кількості штатних
одиниць;
Розроблення нормативноправових актів, необхідних для:
- забезпечення функціонування
митниці як однієї юридичної
особи;
- чіткого розподілу й координації
функцій та обов’язків
центрального офісу та
регіональних підрозділів
митниці;
- орієнтації діяльності митниці на
захист митних інтересів України,
забезпечення безпеки

Виконавці

Строк
виконан
ня

Індикатор виконання

Мінфін
ДФС

2017 р 2018 р.

Розроблено та
затверджено
положення про
митницю.
Розроблено та
затверджено
структуру та штатний
розпис митниці.
Реорганізація митних
органів здійснена.

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

4. Вдосконалення
процедури призначення
та звільнення керівника
митниці та інших
керівників і працівників
центрального офісу та
регіональних підрозділів
митниці

Найменування заходів
українського суспільства та
створення сприятливих умов
для міжнародної торгівлі у
відповідності з національною
стратегією та міжнародними
стандартами;
- ідентифікація та вирішення
можливих проблемних питань
(суд, протоколи про ПМП,
внутрішній аудит митниці,
статус, функції та повноваження
представництв митниці).
Перегляд та внесення змін до
законодавчих актів з метою
призначення керівника митниці,
інших керівників і працівників
центрального офісу та
регіональних підрозділів митниці
на конкурсній основі та з
підписанням контракту.

Виконавці

Строк
виконан
ня

Індикатор виконання

Мінфін
ДФС
Нацдержс
лужба

2017 р 2018 р.

Розроблено та
внесено зміни до
відповідних
нормативно-правових
актів.

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів

5. Розроблення
детального опису
посадових обов’язків для
усіх керівних посад
центрального офісу та
регіональних підрозділів
митниці

Розроблення проектів посадових
інструкцій для усіх керівних
посад центрального офісу та
регіональних підрозділів митниці

6. Відбір та призначення
керівника митниці та
інших керівників і
працівників
центрального офісу та
регіональних підрозділів
митниці

Розроблення й упровадження
механізму моніторингу системи
якості роботи керівного складу
центрального офісу та
регіональних підрозділів митниці
Оголошення та проведення
конкурсу на посаду керівника
митниці.
Оголошення й проведення
конкурсів на керівні посади
центрального офісу та
регіональних підрозділів митниці

Виконавці

Строк
виконан
ня
2017 р 2018 р.

Індикатор виконання

Мінфін
ДФС

IV
квартал
2017 р.

Конкурс на посаду
керівника митниці
проведено

Мінфін
ДФС

2018 р.

Конкурси на керівні
посади центрального
офісу та регіональних
підрозділів митниці
проведено

Мінфін
ДФС

Посадові інструкції
для усіх керівних
посад центрального
офісу та регіональних
підрозділів митниці
розроблені й
затверджені

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання
7. Впровадження
програми підготовки
керівних кадрів

8. Впровадження
конкретних інструкцій по
усім бізнес-процесам,
технологічним
маршрутам і методам
роботи в кожному
підрозділі митниці

Найменування заходів
Розроблення й впровадження
програми підготовки керівних
кадрів, що охоплює усі ключові
керівні навички, уміння та
здібності, необхідні для якісного
виконання посадових обов’язків
на конкретній керівній посаді
Розроблення й впровадження
конкретних інструкцій для
відповідних працівників
центрального офісу та
регіональних підрозділів митниці
по усім бізнес-процесам,
технологічним маршрутам і
методам роботи

Виконавці
Мінфін
ДФС

Мінфін
ДФС

Строк
виконан
ня
2017 р 2018 р.

2018 р.

Індикатор виконання
Програми підготовки
керівних кадрів
розроблені й
впроваджені

Відповідні інструкції
розроблені,
затверджені та
доведені до відома
усіх працівників
митниці

Міністерство фінансів України

НАПРЯМ 3: «УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМИ РЕСУРСАМИ»
Мета
Розробити ефективну систему управління кадровими ресурсами, яка сприятиме виконанню стратегії діяльності
митниці, відповідатиме національному законодавству і міжнародним стандартам та розглядатиме персонал як
найбільш цінний ресурс організації.
Стратегічні завдання
o

Розробка стратегії управління кадровими ресурсами, що забезпечить повну підтримку реалізації
завдань, визначених стратегією діяльності митниці.

o

Розробка політики в питаннях управління кадровими ресурсами, що відповідатиме національному
законодавству і міжнародним стандартам, буде враховувати й заохочувати ефективне і раціональне
виконання завдань і забезпечувати безпеку і захист співробітників.

o

Розробка системи управління кадровими ресурсами, що визначатиме функції, ролі та обов’язки в
структурі митниці

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання
1. Скасування вимоги
щодо перебування
керівника митниці, інших
керівників і працівників
центрального офісу та
регіональних підрозділів
митниці на державній
службі.

2. Запровадження
належного рівня оплати
праці керівнику митниці,
іншим керівникам і
працівникам
центрального офісу та
регіональних підрозділів
митниці

Найменування заходів

Виконавці

Розроблення змін до Митного
кодексу України в частині
виключення положень щодо
перебування працівників митниці
на державній службі

Мінфін
ДФС
Нацдержсл
ужба

Строк
виконанн
я
IV
квартал
2017 р.

Розроблення змін до пункту 1
частини першої статті 3 Закону
України "Про запобігання
корупції" з метою поширення дії
цього Закону на працівників
митниці
Підвищення базової заробітної
плати працівникам митниці
(орієнтовно 12000 грн.)

Мінфін
ДФС

I квартал
2018 р.

Встановлення системи
фінансових та інших заохочень
для працівників митниці:
надбавки за кваліфікацію,
премії, бонуси за виконання КРІ,
колективні бонуси (орієнтовно

Мінфін
ДФС

I квартал
2018 р.

Індикатор
виконання
Розроблено
законопроект про
внесення змін до
Митного кодексу
України та Закону
України "Про
запобігання корупції"
та подано до
Верховної Ради
України

Розроблено та
затверджено
порядок оплати
працівників митниці
Розроблено та
затверджено
систему заохочень
для працівників
митниці

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів
3000 - 12000 грн)
Подальше збільшення з 2019-го
року базової складової
заробітної плати та надбавок в
пропорції 70/30
Впровадження системи
підтвердження кваліфікації та
навичок для цілей оплати праці

3. Вдосконалення
процедури проведення
конкурсу на зайняття
вакантних посад
керівника митниці, інших
керівників і працівників
центрального офісу та
регіональних підрозділів
митниці

Розробка та затвердження
порядку проведення конкурсів на
зайняття вакантних посад
працівників митниці на
принципах відкритості,
прозорості, законності та
професійності
Розробка кваліфікаційних вимог
до кожної категорії посад

Виконавці

Строк
виконанн
я

Індикатор
виконання

Мінфін
ДФС

2019-2020

Мінфін
ДФС

2018 р.

Мінфін
ДФС

I квартал
2018 р

Мінфін
ДФС

I квартал
2018 р

Розроблено та
затверджено
порядок оплати
працівників митниці
Розроблено та
затверджено
систему
підтвердження
кваліфікації та
навичок для цілей
оплати праці
Розроблено та
затверджено
наказом Мінфіну
порядок проведення
конкурсу на
зайняття вакантних
посад в митниці
Розроблено та
затверджено
кваліфікаційні
вимоги до кожної

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

4. Впровадження
ключових показників
ефективності (КРІ) для
оцінки ефективності
роботи керівника
митниці, інших керівників
і працівників
центрального офісу та
регіональних підрозділів
митниці

Найменування заходів

Виконавці

Строк
виконанн
я

Проведення відкритих та
прозорих конкурсів на зайняття
вакантних посад працівників
митниці
Розробка та затвердження
ключових показників
ефективності (КРІ) для оцінки
ефективності роботи керівників
та працівників митниці
Створення механізму контролю
за виконанням КРІ

Мінфін
ДФС

постійно

Мінфін
ДФС

I квартал
2018 р

Мінфін
ДФС

I квартал
2018 р.

Встановлення системи
фінансових та інших заохочень
за виконання КРІ
Визначення переліку підстав для
відмови у надання (припинення
надання) заохочення за
виконання КРІ, зокрема, у

Мінфін
ДФС

I квартал
2018 р.

Мінфін
ДФС

I квартал
2018 р.

Індикатор
виконання
категорії посад
Конкурси на
зайняття вакантних
посад проводяться
Розроблено та
затверджено
ключові показники
ефективності роботи
працівників митниці
Розроблено та
затверджено
порядок контролю
за виконанням КРІ
працівниками
митниці
Розроблено та
затверджено
систему заохочень
Розроблено та
затверджено перелік
підстав для відмови
у наданні

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів

Виконавці

Строк
виконанн
я

випадку відсторонення від
посади (роботи)

5. Посилення
відповідальності
працівників митниці

Розробка та впровадження
механізму відповідальності
працівників митниці за
невиконання та/або неналежне
виконання посадових обов’язків
(бездіяльність, перевищення
службових повноважень тощо).
Впровадження відповідальності
керівників за управління якістю
виконання підлеглими
працівниками їх службових
обов’язків як індивідуально, так і
колективно (в складі зміни,
робочої групи тощо)
Вивчення питання доцільності
впровадження обов’язкового
страхування професійної
відповідальності працівників
митниці, діяльність яких може

Індикатор
виконання
(припиненні
надання)
заохочення за
виконання КРІ
Внесено зміни до
нормативноправових актів

Мінфін
ДФС

I квартал

Мінфін
ДФС

2018 р

Розроблено та
прийнято
нормативно-правові
акти

Мінфін
ДФС

2019 р

Аналіз проведено
Розроблено
пропозиції щодо
змін до нормативноправових актів.

2018 р

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів

Виконавці

Строк
виконанн
я

заподіяти шкоду третім особам

6. Стандартизація
функціональних
обов’язків працівників
митниці, що виконують
однотипні завдання
7. Забезпечення
належного рівня
професійної підготовки

Розробка та затвердження
стандартних алгоритмів дій
працівників митниці з чітким
встановленням прав, обов’язків,
та відповідальності.

Мінфін
ДФС

2017 р 2018 р.

Проведення регулярного
навчання керівників і працівників
центрального офісу та
регіональних підрозділів митниці
з метою забезпечення усіх
співробітників відповідними
сучасними знаннями і
навичками, необхідними для
виконання завдань, що
випливають з їх функцій,
повноважень та обов’язків
Створення механізму, що
забезпечує прийняття до уваги

Мінфін
ДФС

постійно

Мінфін
ДФС

2018 р

Індикатор
виконання
Розроблено та
прийнято
нормативно-правові
акти
Затверджено
посадові інструкції
працівників митниці.

Навчальний план
перепідготовки та
підвищення
кваліфікації
затверджений і
виконується

Розроблено й
впроваджено

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

8. Вивчення й
врахування рівня
задоволеності персоналу

Найменування заходів
та підтримання необхідного
рівня колективного досвіду і
знань в разі кадрових змін
Проведення регулярної й
систематичної оцінки
задоволеності персоналу

Виконавці

Строк
виконанн
я

Індикатор
виконання
відповідний
механізм

Мінфін
ДФС

постійно

Оцінка
задоволеності
персоналу
вивчається й
враховується

Міністерство фінансів України

НАПРЯМ 4: «МИТНА ЕТИКА»
Мета
Забезпечення дотримання принципу верховенства права, а також справедливого, неупередженого, чесного,
благонадійного, ввічливого, переконливого й професійного виконання обов'язків персоналом.
Стратегічні завдання
o

Розробка і впровадження етичної політики для митної організації, яка визначає професійні й особисті
поведінку й стандарти обслуговування, що вимагаються від усіх співробітників та є цілком схваленими,
контрольованими й підтримуваними керівництвом.

o

Розробка і впровадження систем в сфері набору персоналу, навчання, внутрішнього контролю і
комунікації, які забезпечують визнання та дотримання етичних принципів.

o

Розробка і впровадження системи управління і організації, за допомогою якої забезпечується усунення
або зменшення можливостей для неправомірної поведінки і корупції, і також забезпечується система
внутрішніх штрафних санкцій за неправомірні дії працівника

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання
1. Розробка і
впровадження етичної
політики для митної
організації

Найменування заходів
Розроблення та впровадження
кодексу поведінки для вищого
керівництва митної адміністрації

Розроблення та впровадження
етичного кодексу митної
організації в повній відповідності
усім вимогам Декларації з
професійної етики ВМО
(переглянута Арушська
декларація 2003 року)

Виконавці
Мінфін
ДФС

Мінфін
ДФС

Строк
виконанн
я
2018 р.

2018 р.

Індикатор
виконання
Контроль
дотримання етичних
принципів вищим
керівництвом митної
адміністрації
здійснюється
Встановлені
правила
несумісності
професійної
діяльності та
контролюється їх
дотримання
Етичний кодекс
розроблено,
опубліковано та
доведено до відома
усіх співробітників
митної організації
Всі співробітники
визнають вимого
етичного кодексу

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

2. Розроблення і
впровадження систем в
сфері набору персоналу,
навчання, внутрішнього

Найменування заходів
Розроблення стандартів роботи,
інструментів та процедур,
направлених на дотримання
правил митної етики (стандарти
поведінки, форма одягу, робоча
практика, робота з
громадськістю), якими
встановлюється рівень надання
послуг, що очікується
суспільством від митної
адміністрації
Створення належних умов
оплати праці для забезпечення
прийнятного рівня життя та їх
систематичний перегляд
виходячи із загальної
економічної ситуації та вартості
життя
Забезпечення вільного доступу
кожного співробітника до тексту
етичного кодексу

Виконавці
Мінфін
ДФС

Строк
виконанн
я
2018 р.

Індикатор
виконання
Стандарти роботи
затверджені
Здійснюється
моніторинг їх
дотримання та
публікуються його
результати
Всі співробітники
визнають вимоги
стандартів роботи

Мінфін
ДФС

постійно

Розроблено та
впроваджено
відповідну систему
заходів

ДФС

постійно

Кожний співробітник
ознайомлений та
має доступ до
етичного кодексу (в
паперовому або

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання
контролю і комунікації,
які забезпечують
визнання та дотримання
етичних принципів

Найменування заходів

Виконавці

Строк
виконанн
я

Проведення тренінгів по
дотриманню правил митної
етики (стандарти поведінки,
форма одягу, робоча практика,
робота з громадськістю), а також
наслідкам їх невиконання
Проведення в найкоротші строки
ввідних тренінгів для нових
співробітників з основних
аспектів етичних принципів

ДФС

постійно

ДФС

постійно

Розроблення заходів з мотивації
дотримання правил митної етики
Проведення регулярних
перевірок, у т.ч. вибіркових,
керівників та керівниками усіх
рівнів для забезпечення
виконання посадових обов’язків
керівництвом та працівниками
митниці у відповідності з
етичним кодексом

ДФС

2018 р.

Мінфін
ДФС

постійно

Індикатор
виконання
електронному
вигляді)
Тренінги
проводяться згідно з
планом занять

Тренінги
проводяться
невідкладно після
прийняття на роботу
нових співробітників
Заходи розроблено
та виконуються
Перевірки
здійснюються

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів

Виконавці

Організація усіх процесів і
процедур в діяльності митниці
таким чином, щоб була
мінімізована можливість
неправомірної поведінки
керівництва та працівників
митниці

Мінфін
Мінюст
ДФС

Забезпечення здійснення
функцій внутрішнього аудиту та
внутрішніх розслідувань з
наданими належним чином
повноваженнями

Мінфін
ДФС

Строк
виконанн
я
постійно

постійно

Індикатор
виконання
Здійснюється
систематичний
перегляд
нормативноправових актів,
процесів і процедур
з метою виявлення
факторів, що
сприяють або
можуть сприяти
вчиненню
корупційних
правопорушень, з
наступним
усуненням
виявлених факторів
Розроблені та
впроваджені функції
етичні норми
внутрішнього аудиту
Створений та
функціонує
незалежний
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Найменування
завдання

Найменування заходів

Виконавці

Строк
виконанн
я

Впровадження механізмів, що
надають можливість
громадськості повідомляти про
неправомірну поведінку й
порушення правил митної етики
керівництвом чи працівниками
митниці

Мінфін
ДФС

постійно

Впровадження в систему набору
персоналу перевірок кандидатів
на предмет їх відповідності
критеріям, розробленим для
етичних стандартів а також
прихильності й відданості
принципам верховенства права
й демократії
Систематична робота з
виявлення та своєчасного й

Мінфін
ДФС

постійно

Мінфін
ДФС

постійно

Індикатор
виконання
підрозділ внутрішніх
розслідувань
Забезпечено
можливість участі
громадськості в
здійсненні контролю
Організовано й
забезпечено роботу
гарячої лінії та інших
механізмів для
отримання
повідомлень від
громадськості
Перевірка етичності
поведінки є
частиною процесу
набору персоналу

Процедура
реагування на

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів

Виконавці

Строк
виконанн
я

адекватного реагування на
порушення правил митної етики

3. Розроблення і
впровадження системи
реагування на
неправомірну поведінку
співробітників та
порушення ними правил
митної етики

Впровадження механізму
нагляду за співробітниками, які
опинились в складних
психологічних умовах
(зловживання алкогольними
напоями, схильність до азартних
ігор, сімейні проблеми,
фінансові труднощі тощо).

ДФС

Розроблено та затверджено
дисциплінарний кодекс, яким
впроваджено систему внутрішніх
заходів та штрафних санкцій
(включаючи звільнення), які
повинні застосовуватися в
залежності від характеру і
серйозності правопорушення, а

Мінфін
Мінюст
ДФС

постійно

2018 р.

Індикатор
виконання
порушення правил
митної етики
розроблена та
реалізована
Процедура нагляду і
заходи з
попередження
неправомірної
поведінки
співробітників та
порушення ними
правил митної етики
розроблені та
реалізовані
Розроблено та
затверджено
дисциплінарний
кодекс.
Заходи розроблені,
впроваджені,
доведені до відома

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів

Виконавці

Строк
виконанн
я

у випадку з кримінальними
злочинами - доводитися до
відома відповідних
правоохоронних органів
Впровадження вимоги, згідно з
якою кожен співробітник, який
обвинувачується у вчиненні
кримінального злочину, має
доповідати про такий факт
своєму безпосередньому
керівнику

Мінфін
ДФС

Впровадження системи
апеляційного провадження у всіх
випадках можливої
неправомірної поведінки
співробітників та порушення
ними правил митної етики

Мінфін
Мінюст
ДФС

IV
квартал
2017 р.

2018 р.

Індикатор
виконання
усіх співробітників
митної організації та
застосовуються для
усунення порушень
(за потреби)
Розроблено й
впроваджено
внутрішні правила
Впроваджено
процедуру
тимчасового
відсторонення від
посади (роботи) до
завершення
судового розгляду
справи
Апеляційне
провадження
забезпечене,
процедури
опубліковані

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів
Систематичне інформування
всіх керівників і співробітників
щодо випадків серйозних
порушень правил митної етики
та неправомірної поведінки й
накладених штрафних санкцій
після завершення апеляційного
провадження з дотриманням
анонімності причетних осіб

Виконавці
Мінфін
ДФС

Строк
виконанн
я
постійно

Індикатор
виконання
Запроваджено
систему звітності,
збору й аналізу
відповідної
інформації
Здійснюється
систематичне
інформування
співробітників про
остаточні рішення
щодо застосування
відповідних санкцій
у випадках
серйозних порушень
з дотриманням
анонімності
причетних осіб

Міністерство фінансів України

НАПРЯМ 5: «НАВЧАННЯ»
Мета
Розвивати і керувати функцією навчання, яка сприяє формуванню стратегії діяльності митної адміністрації,
ефективній діяльності та розвитку співробітників належними засобами.
Стратегічні завдання
o

Розробка, впровадження та регулярний перегляд довгострокової стратегії навчання, яка інтегрована зі
стратегією діяльності митної адміністрації, враховує міжнародні стандарти (наприклад, моделі митної
компетенції ЄС) та є цілком схваленою вищим керівництвом.

o

Розвиток і забезпечення автономних навчальних структур і програм, які діють систематично й засновані
на навчальній політиці, системах і процедурах для полегшення реалізації стратегії навчання.

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання
1. Організація та
планування навчання

Найменування заходів

Виконавці

Строк
виконан
ня
IV
квартал
2017 р.

Індикатор виконання

Всеохоплююча стратегія
навчання, яка враховує
міжнародні стандарти
(наприклад, Модель митної
компетенції ЄС). Вище
керівництво демонструє твердий
намір і виділяє необхідні ресурси

Мінфін
ДФС

Розроблено та
затверджено
стратегію навчання

Наявність в якості обов'язкового
мінімуму наступних елементів
при розробці стратегії навчання:
оцінка навчальних потреб,
планування, предмет вивчення,
цільові групи, методи навчання,
навчальний персонал, витрати,
обладнання, технологічне
оснащення, місце проведення та
контрольні показники

Мінфін
ДФС

IV
квартал
2017 р.

Обов'язковий мінімум
дотримано

Впровадження сучасних методів
та стандартів навчання

ДФС

постійно

Впровадження
здійснюється

Розвиток заочно-дистанційної
форми навчання

ДФС

постійно

Форма навчання
впроваджена
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Найменування
завдання
2. Навчальні заклади та
навчальні програми

Найменування заходів

Виконавці

Строк
виконан
ня
постійно

Індикатор виконання

ДФС

постійно

Забезпечення
розроблення та
реалізації навчальних
програм
Керівники митних
постів та інші
керівники середньої
ланки надають
пропозиції щодо
навчальних потреб
Програми розроблені,
затверджені та
реалізуються

Аналіз потреб та забезпечення
фінансування діяльності
навчального центру та реалізації
навчальних програм
Розробка та реалізація
навчальних програм для митних
працівників з урахуванням
поточних та майбутніх
пріоритетів діяльності
Відведення керівникам
середньої ланки ключової ролі у
визначенні навчальних потреб і
підготовці доцільних пропозицій
для навчального центру

Мінфін
ДФС

ДФС

постійно

Наявність навчальних програм
для забезпечення слухачів
знаннями, навичками і
методами, необхідними для
виконання ними своїх
функціональних обов'язків на
високому і чітко встановленому
рівні

ДФС

IV
квартал
2017 р.

Фінансування
здійснюється
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Найменування
завдання

3. Контроль рівня та
ефективності навчання

Найменування заходів
Ведення і регулярне оновлення
підрозділами кадрового
менеджменту обліку
індивідуальної підготовки,
попередньої освіти й прогресу в
професійному вдосконаленні, а
також вжиття заходів щодо
задоволення інших потреб у
навчанні, виявлених у ході
реалізації навчальних програм
Належне підведення підсумків
навчання, в міру необхідності, з
метою дати оцінку загальної
ефективності та економічної
доцільності (наприклад,
наскільки покращився стан
виконання службових
обов'язків), а також
ідентифікувати і провести
необхідні зміни

Виконавці

Індикатор виконання

ДФС

Строк
виконан
ня
постійно

ДФС

постійно

Підведення підсумків
навчання
здійснюється,
висновки
використовуються
для оцінки
ефективності
навчання та
ідентифікації
недоліків.

Облік здійснюється
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Найменування
завдання

Найменування заходів

Виконавці

Розробка ключових показників
ефективності (КРІ) за
результатом навчання
працівників митниці

Мінфін
ДФС

Впровадження підтвердження
здобутих чи підтверджених
кваліфікацій та навичок для
цілей оплати праці

Мінфін
ДФС

Строк
виконан
ня
І
квартал
2018 р.

І
квартал
2018 р.

Індикатор виконання
Розроблено та
затверджено ключові
показники
ефективності (КРІ).
Оцінка рівня
виконання (КРІ) за
результатом
навчання працівників
митниці здійснюється
їх безпосередніми
керівниками
Розроблено та
затверджено порядок
підтвердження
кваліфікації

Міністерство фінансів України

НАПРЯМ 6: «КОМУНІКАЦІЯ»
Мета
Розвиток та реалізація стратегії комунікації, що забезпечує швидкий та зрозумілий доступ до інформації, а
також налагоджену співпрацю з усіма заінтересованими особами.
Стратегічні завдання
o

Розробка та впровадження комунікаційної стратегії, яка у повній мірі підтримує реалізацію стратегії
діяльності митної адміністрації.

o

Розробка та впровадження внутрішніх і зовнішніх каналів комунікації для роз’яснення ключовим
зацікавленим сторонам стратегії діяльності митної адміністрації, її політики, законодавства, правил і
процедур, а також змін у них.

o

Розробка та впровадження двостороннього інформаційного обміну для формування та укріплення
політичної та суспільної довіри, підтримки та впевненості в митниці, висвітлення її важливої ролі в
суспільстві та представлення результатів її роботи.

o

Підвищення суспільної та державної довіри до митниці як до важливої, сервісно-орієнтованої,
професійної, надійної та справедливої організації, яка виконує свої функції ефективно й раціонально.

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання
1. Створення та
впровадження
комунікаційної стратегії
митниці, яка в повній мірі
підтримує реалізацію
стратегії діяльності
митної адміністрації

Найменування заходів
Створення офіційного документу
митниці, яким визначатиметься
комунікаційний процес на
центральному та місцевому
рівнях, включаючи механізми
швидкого реагування в кризових
ситуаціях
Призначення осіб,
відповідальних та комунікацію на
центральному та місцевому
рівнях
Налагодження механізмів
комунікації між митницею та
підприємницькими структурами,
неурядовими організаціями,
громадянами
Розроблення стандартів
опрацювання, обміну, надання
інформації та звітності
Забезпечення працівників
митниці інформаційними
засобами (інтернет, інтранет,
інформаційні бюлетені, службові

Виконавці

ДФС
Мінфін

ДФС
Мінфін

Строк
виконан
ня

Індикатор виконання

І
півріччя
2018 р.

Розроблено та
затверджено
комунікаційну
стратегію митниці

2017 2018 р.

Призначено осіб,
відповідальних за
комунікацію

постійно
ДФС
Мінфін
ДФС
Мінфін
ДФС
Мінфін

Забезпечення
функціонування
механізму взаємодії

2017 2018 р.

Розроблено та
затверджено порядок

постійно

Інформаційні засоби
систематично
оновлюються.
Забезпечено доступ

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів
інструкції) з питань
законодавства, організації
роботи, нових методик,
процедур, заходів тощо
Навчання працівників митниці
для розвитку комунікаційних
навиків
Забезпечення комунікації по
горизонталі (на місцевому рівні
між підрозділами) та по
вертикалі (знизу вверх, зверху
вниз) шляхом проведення
зустрічей, нарад інших спільних
заходів
Забезпечення захисту даних та
конфіденційної інформації
митниці при здійсненні
комунікації

2. Забезпечення доступу
до інформації з питань
державної митної справи

Створення комунікативного
центру, що висвітлює актуальну
й повну інформацію про
діяльність митниці та забезпечує

Виконавці

Строк
виконан
ня

Індикатор виконання
працівникам митниці
до необхідної
інформації

ДФС
Мінфін

2017 2020 р.
постійно

ДФС
Мінфін

ДФС
Мінфін

постійно

ДФС
Мінфін

постійно

Навчальні програми
розроблено та
реалізуються
Проводяться заходи
комунікації

Здійснюється
перевірка інформації,
що надається на
відповідність
критеріям захисту
Наявність та
забезпечення
функціонування
комунікаційного

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

3. Підвищення
обізнаності зацікавлених
сторін (громадськості,
ЗМІ, підприємницьких
структур, неурядових
організацій, органів
державної влади тощо) з
питань реформування
митниці

Найменування заходів
зворотній зв'язок
Регулярне надання бізнесу та
громадськості доступної та
своєчасної інформації шляхом
опублікування на інформаційних
ресурсах, забезпечення
можливості звернення до
відповідальних осіб (телефон,
електронна пошта,
Забезпечення функціонування
гарячої лінії для отримання
інформації від громадськості та
бізнесу
Проведення прес-конференцій,
круглих столів, тренінгів,
семінарів та інших заходів для
зацікавлених сторін
(підприємницьких структур,
неурядових організацій тощо),
публікація прес-релізів, статей,
брошур, заснування та
підтримка сторінок в соціальних
мережах.

Виконавці

Строк
виконан
ня

Індикатор виконання
центру
Веб-сайти регулярно
обновляються.
Призначені
відповідальні особи
опрацьовують
звернення та запити
заінтересованих осіб

ДФС
Мінфін

постійно

ДФС
Мінфін

постійно

Забезпечено
функціонування
гарячої лінії

постійно

Забезпечення
проведення заходів

ДФС
Мінфін

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання
4. Відновлення та
розвиток професійної
ідентифікації

Найменування заходів
Створення офіційного документу
митниці, в якому будуть
визначені призначення,
філософія професії митника,
атрибутика тощо
Відновлення професійного свята
українських митників

Виконавці

Строк
виконан
ня
2018 р.

Індикатор виконання

І
півріччя

На державному рівні
25 червня визнане
днем професійного
свята українських
митників
Систематичне
проведення
відповідних заходів

ДФС
Мінфін
Мінфін
ДФС

2018 р.
Проведення заходів,
спрямованих на підвищення
рівня суспільного визнання
професії митника

ДФС
Мінфін

постійно

Розроблено та
затверджено
відповідного
документа

Міністерство фінансів України

НАПРЯМ 7: «МИТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ»
Мета
Розробити та запровадити систему, що забезпечує ефективну оцінку та збір митних зобов’язань за допомогою
дієвих процесів, процедур та інструментів для їх нарахування, збору, обліку та управління.
Стратегічні завдання
o

Розробка та реалізація національної правової системи для результативної та ефективної оцінки та
збору митних зобов’язань.

o

Розробка та реалізація процесів, процедур та інструментів для ефективної оцінки, збору, обліку та
управління митними зобов’язаннями.

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання
1. Створення
законодавчих підстав
для запровадження та
запровадження
Міністерством фінансів
України стандартних
алгоритмів дій
працівників митниці при
здійсненні контролю
митної вартості,
класифікації, країни
походження,
правомірності
використання пільг та
преференцій зі сплати
митних платежів
(включаючи аналіз
попередньо отриманої
інформації, раніше
оформлених митних
декларацій до постмитного контролю і
аудиту)

Найменування заходів
Підготовка проекту відповідних
змін до МКУ щодо:
- підстав для затвердження
Мінфіном відповідних
нормативно-правових актів;
- підстав для запровадження
випуску під гарантії
(відокремлення випуску товарів
від остаточного визначення
розміру мит, податків, зборів і
платежів);
- удосконалення механізму
застосування гарантій – на
різницю між максимальними
сумами податків та сплаченими
під час випуску під гарантію;
- встановлення відповідальності
працівників митниці за
недотримання запроваджених
стандартних алгоритмів;
- впровадження однозначної
норми, що працівник митниці не
несе відповідальності за

Виконавці
Мінфін
ДФС

Строк
виконан
ня
I квартал
2018 р.

Індикатор
виконання
Розроблено
законопроект про
внесення змін до
Митного кодексу
України та подано до
Верховної Ради
України

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

2. Модернізація системи
контролю визначення
митної вартості

Найменування заходів
невиявлені порушення митного
законодавства, у разі коли
випуск товарів був здійснений з
дотриманням запроваджених
стандартних алгоритмів, але
подальша перевірка виявила
порушення підприємством
вимог митного законодавства
Розробка стандартних
алгоритмів дій працівників
митниці при здійсненні контролю
правильності визначення митної
вартості, класифікації, країни
походження товарів,
правомірності використання
пільг та преференцій зі сплати
митних платежів до, під час та
після їх випуску в заявлений
режим
Розробка, забезпечення
оновлення та використання при
здійсненні контролю митної
вартості методології здійснення

Виконавці

Строк
виконан
ня

Індикатор
виконання

Мінфін
ДФС

ІI квартал
2018 р.

Стандартні
алгоритми дій
затверджено
наказами Мінфіну
після прийняття
закону про внесення
змін до МК України

Мінфін
ДФС

2018 2019

Розроблена та
затверджена
методологія
здійснення митної

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів
митної оцінки (у тому числі з
урахуванням особливостей
контролю операцій пов`язаних
осіб) з систематизацією
практики та прикладами митної
оцінки, побудованої на
міжнародних принципах
методології митної оцінки,
визначених у документах СОТ,
ВМО, ЄС та США
Організація центру цінової
інформації з метою створення
інтегрованої довідкової цінової
бази даних, здійснення аналізу
цінової інформації та
ефективного моніторингу

Виконавці

Строк
виконан
ня

Індикатор
виконання
оцінки

Мінфін
ДФС

IV
квартал
2017

Запроваджено
системну взаємодію
нового центру з
профільними
структурними
підрозділами
Мінфіну, ДФС та
митниці

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

3. Вдосконалення
контролю правильності

Найменування заходів

Виконавці

Впровадження використання
для цілей контролю митної
вартості та доведення
наявності/відсутності впливу
взаємопов'язаності сторін на
вартість товарів
автоматизованого обміну
фінансовою інформацію (яка
використовується податковим
аудитом для цілей контролю ТЦ
та BEPS)
Розробка проекту змін до МКУ в
частині подовження
визначеного терміну надання
гарантій сплати митних платежів
у разі незгоди декларанта або
уповноваженої особи з
рішенням про коригування
митної вартості (ст.55 МКУ)

Мінфін
ДФС

Строк
виконан
ня
II квартал
2018

Індикатор
виконання

Мінфін
ДФС

I квартал
2018 р.

Розроблено
законопроект про
внесення змін до
Митного кодексу
України та подано до
Верховної Ради
України

Впровадження порядку випуску
товарів в разі спірних питань по
коду товару під гарантію по

Мінфін
ДФС

I квартал
2018 р.

Розроблено
законопроект про
внесення змін до

Розроблено порядок
взаємодії підрозділів
митного та
податкового аудиту в
частині контролю
визначення митної
вартості операцій
пов`язаних осіб

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання
класифікації.

Найменування заходів

Виконавці

Строк
виконан
ня

аналогії з митною вартістю
(ст.55 МКУ)
Строк подання додаткової
декларації до тимчасової по
коду товару синхронізувати зі
строком в ст. 55 МКУ

Мінфін
ДФС

I квартал
2018 р.

Вжиття заходів для гармонізації
Пояснень до УКТ ЗЕД з
Поясненнями до ГС та
можливості розповсюдження дії
рішень ВМО та ЄС по
класифікації товарів.
Визначення процедури надання
митницею на запит
підприємства обов'язкової
тарифної інформації з
урахуванням міжнародної
практики (Binding Tariff

Мінфін
ДФС

2018

Мінфін
ДФС

ІI квартал
2018 р.

Індикатор
виконання
Митного кодексу
України та подано до
Верховної Ради
України
Розроблено
законопроект про
внесення змін до
Митного кодексу
України та подано до
Верховної Ради
України
Рішення ВМО та ЄС
по класифікації
товарів
використовуються
митними органами
України
Розроблено та
затверджено
процедуру надання
обов'язкової
тарифної інформації.

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів

Information (BTI)
Створення зручного для
користування бізнесом та
митницею онлайн-сервісу для
перегляду реєстру попередніх
рішень про класифікацію
товару, інформація якого є
обов`язковою до застосування
при здійсненні контролю
класифікації товарів
Створення зручного для
користування бізнесом та
митницею онлайн-сервісу для
перегляду знеособленої
інформації про класифікацію
товару з оформлених митних
декларацій

Виконавці

Строк
виконан
ня

Індикатор
виконання

Мінфін
ДФС

IV
квартал
2017

Забезпечено
повноцінне
функціонування
онлайн- сервісу для
перегляду
попередніх рішень
про класифікацію
товару

Мінфін
ДФС

I квартал
2018 р.

Забезпечено
повноцінне
функціонування
онлайн- сервісу, що
дозволяє
здійснювати запит
інформації по
ключовим словам в
найменуванні товару
та надання
знеособленої
інформації про
класифікацію таких

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів

Перегляд винесених митницею
попередніх рішень про
класифікацію товару та рішень
про визначення коду товару з
метою:
- виключення рішень,
скасованих у судовому порядку
та по яких триває судове
оскарження;
- виявлення рішень з різними
кодами згідно УКТ ЗЕД на
однакові товари (з однаковими
характеристиками,
визначальними для
класифікації) та їх перегляд

Виконавці

Мінфін
ДФС

Строк
виконан
ня

постійно

Індикатор
виконання
товарів з масиву
митних декларацій,
під час оформлення
яких перевірка
класифікації товарів
здійснювалась
спеціалізованим
підрозділом
Реєстр діючих
попередніх рішень
про класифікацію
товару та рішень про
визначення коду
товару
актуалізується

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання
4. Приведення системи
критеріїв для осіб, що
мають право надавати
фінансові гарантії сплати
митних платежів у
відповідність вимогам
Конвенції про спільну
транзитну процедуру
ЄС/ЄАВТ
5. Законодавче та
нормативне
врегулювання питань
адміністрування митних
платежів.

Найменування заходів

Виконавці

Строк
виконан
ня
2018

Індикатор
виконання

Розробка змін до МК України з
метою імплементації вимог
Конвенції про спільну транзитну
процедуру ЄС/ЄАВТ системи
критеріїв для осіб, що мають
право надавати фінансові
гарантії сплати митних платежів

Мінфін
ДФС

Розроблено
законопроект про
внесення змін до
Митного кодексу
України та подано до
Верховної Ради
України

Розробка нормативно-правового
акту, що врегульовує
адміністрування єдиного на всі
області України рахунку для
сплати митних платежів та
необхідного програмного
забезпечення.
Узгодження положень законів
"Про захист національного
товаровиробника від
демпінгового імпорту" від
22.12.1998 № 330-XIV, "Про

Мінфін
ДФС

IV
квартал
2017

Запроваджено
єдиний рахунок для
сплати митних
платежів

МЕРТ
Мінфін
ДФС

IV
квартал
2018

Розроблено
пропозиції щодо змін
до відповідних
законів України та
подано до Верховної

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів
захист національного
товаровиробника від
субсидованого імпорту" від
22.12.1998 № 331-XIV, "Про
застосування спеціальних
заходів щодо імпорту в Україну"
від 22.12.1998 № 332-XIV щодо
надання можливості внесення
сум відповідного мита
(антидемпінгового,
компенсаційного, спеціального)
на депозитний рахунок митниці
або оформлення відповідного
боргового зобов’язання та їх
повернення з відповідними
положеннями МКУ щодо сплати
мита, або внесення гарантії на
суму мита та їх повернення.
Врегулювання питань
віднесення на податковий
кредит сум ПДВ, сплачених за
різними типами митних
декларацій (попередні,

Виконавці

Строк
виконан
ня

Індикатор
виконання
Ради України

Мінфін
ДФС

IV
квартал
2017

Розроблено
законопроект про
відповідні зміни до
ПКУ та подано до
Верховної Ради

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів
тимчасові і т. д.), а також сум,
фактично сплачених до
держбюджету під час випуску
під гарантію (наприклад, згідно
зі ст. 55 МКУ)
Розроблення проектів змін до
Положення про митні декларації
та Порядку оформлення аркуша
коригування для спрощення
порядку внесення змін до митної
декларації.
Врегулювання питання
продовження здійснення митних
формальностей за раніше
поданою митною декларацією у
разі скасування (судом або
органом вищого рівня) картки
відмови (рішення про
визначення митної вартості,
рішення про визначення коду
товару тощо), виданої на цю
митну декларацію.

Виконавці

Строк
виконан
ня

Індикатор
виконання
України

Мінфін
ДФС

Мінфін
ДФС

I квартал
2018

Внесено зміни до
відповідних
нормативних актів

I квартал
2018

Розроблено
законопроект про
внесення змін до
Митного кодексу
України та подано до
Верховної Ради
України

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів
Унеможливлення використання
схем із ввезення товарів на
митну територію України без
оподаткування шляхом
зловживання пільгами,
встановленими для ввезення
(пересилання) товарів
громадянами у тому числі
шляхом:
- зниження порогових значень
вартості товарів, що ввозяться
громадянами без оподаткування
митними платежами до 430 євро
для авіа та морського
сполучення, та до 300 євро для
інших видів переміщення;
- встановлення обов’язкової
умови для надання пільг –
відсутність в Україні особи, яка
ввозить товари, не менше ніж 24
годин;
- запровадження кількісного
обмеження можливості

Виконавці

Мінфін
ДФС

Строк
виконан
ня

Індикатор
виконання

I квартал
2018

Розроблено
законопроект про
внесення змін до
Митного та
Податкового
кодексів України та
подано до Верховної
Ради України

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів

Виконавці

Строк
виконан
ня

Індикатор
виконання

I квартал
2018

Розроблено
законопроект про
внесення змін до
Податкового кодексу
України та подано до
Верховної Ради
України

отримання пільг зі сплати
митних платежів за товари, що
пересилаються у МПВ та МЕВ –
не більше 15 раз на рік за
посилку вартістю до 150 євро
кожна на одну фізичну особу
Створення передумов для
здійснення контролю за
ланцюгом постачання товарів
шляхом запровадження вимоги
щодо обов’язкового зазначення
в податковій накладній номеру і
дати митної декларації, за якою
здійснено випуск товару,
ввезеного на митну територію
України, а також номеру товару
у такій декларації

Мінфін
ДФС

Міністерство фінансів України

НАПРЯМ 8: «СПРИЯННЯ ТОРГІВЛІ»
Мета
o

Розробити та запровадити заходи, направлені на максимальне зниження витрат, часу та вимог щодо
документів та даних, необхідних для здійснення митних та інших формальностей на кордоні.

o

Розвивати тісне партнерство між митними органами (та іншими відповідними урядовими органами, де
це можливо) та торговельною спільнотою через прозорі та ефективні процедури.

Стратегічні завдання
o

Врахування законних потреб торговельної спільноти при впровадженні нового митного законодавства,
політик та процедур.

o

Розвиток партнерських відносин між митницею та торговельною спільнотою для забезпечення такої
організації та методів роботи митниці, при яких враховуються потреби законної торгівлі.

o

Розробка стратегій, процедур та методів співпраці між митницею, іншими компетентними державними
органами та торговельною спільнотою для сприяння торговим потокам та уникнення дублювання
вимог.

o

Розвиток сервісно-орієнтованого підходу до торгівлі, який повинен бути досягнутий шляхом прозорості
та послідовності процедур, правил та методів контролю, дозволяючи торговельній спільноті в повній
мірі усвідомлювати свої права й обов'язки і мати вірне розуміння будь-яких можливих вимог, при цьому
забезпечуючи прозорість, відкритість, взаємну довіру та повагу.

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів

Виконавці

Строк
викона
ння

Індикатор виконання

1. Забезпечення
реалізації положень
Угоди СОТ про
спрощення процедур
торгівлі, зокрема
зобов’язань України,
віднесених до категорії А

Здійснення аналізу законодавства
та підготовка переліку актів, які
потребують затвердження або
актуалізації та визначення
переліку необхідних
організаційних заходів. Підготовка
проектів відповідних нормативноправових актів та реалізація
заходів
Створення (або визначення з
діючих) інформаційного ресурсу
для доведення до юридичних осіб
та громадян актуальної
інформації про заходи тарифного
та нетарифного регулювання,
митні правила та регламенти
тощо, визначення держателя бази
даних та джерел фінансування
Встановлення порядку роботи
інформаційного ресурсу

Мінеконом
розвитку
Мінфін
ДФС

2018 р.

Розроблено
пропозиції щодо
внесення змін до
нормативно-правових
актів.
Підготовлено проекти
нормативно-правових
актів

І
квартал
2018 р.

Забезпечено
створення та (або)
функціонування
інформаційного
ресурсу Визначено
держателя бази даних
та джерела
фінансування

ІI
квартал

Затверджено
постанову Кабінету

2. Доступність інформації

Мінфін
Мінеконом
розвитку
ДФС

Мінфін

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів

Виконавці

Строк
викона
ння
2018 р.

(координатора проекту, структуру,
джерела інформації, мови, на
яких вона подається, строки її
оновлення, відповідальні органи
тощо
Внесення до функцій
відповідальних органів обов'язків
щодо розміщення та оновлення
відповідної інформації

Мінеконом
розвитку
ДФС
Мінфін
Мінеконом
розвитку
ДФС

ІІI
квартал
2018 р.

Зміни до МКУ щодо
запровадження Інтегрованого
митного тарифу

Мінфін
Мінеконом
розвитку
ДФС

ІІI
квартал
2018 р.

Розробка програмного
забезпечення (як для
користувачів, так і для тих, хто
наповнює)

Мінфін
Мінеконом
розвитку
ДФС

ІV
квартал
2018 р.

Індикатор виконання
Міністрів України
щодо порядку
ведення інтегрованого
митного тарифу
Розроблено та
затверджено
функціональні
обов’язки
уповноваженого
органу
Розроблено
законопроект про
внесення змін до
Митного кодексу
України та подано до
Верховної Ради
України
Програмне
забезпечення
розроблено

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів

Виконавці

Здійснення заходів з наповнення
та підтримки функціонування бази
даних

Мінфін
Мінеконом
розвитку
ДФС
Інші
державні
органи
ДФС
Мінфін

Запровадження публікації
знеособленої інформації про
митні оформлення у розрізі країн
– торговельних партнерів, митних
режимів, товарів, загального
обсягу та фактурної вартості
3. Митні спрощення

Впровадження інституту
уповноваженого економічного
оператора (УЕО) із
збалансованою, прозорою та
зрозумілою системою оцінки
претендентів
Впровадження спеціальних
спрощень для УЕО

Мінфін
ДФС

Строк
викона
ння
постійн
о

І
квартал
2018 р.

2018 р.

Індикатор виконання
Забезпечення
повноцінного
функціонування бази
даних

Розроблено
законопроект про
внесення змін до
Митного кодексу
України та подано до
Верховної Ради
України
Розпочато видання
сертифікатів
уповноваженого
економічного
оператора

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів

Виконавці

Строк
викона
ння

Впровадження спеціальних
спрощень поза процедурою УЕО
(в рамках Угоди СОТ про
спрощення процедур торгівлі
тощо)

Мінфін
ДФС

2019 р.

Запровадження попередньої
декларації у відповідності до умов
Угоди СОТ Про спрощення
процедур торгівлі

Мінфін
ДФС

2019 р.

Створення законодавчих підстав
для впровадження порядку
попереднього огляду товарів
декларантом (митним брокером)
для прискорення їх випуску

Мінфін
ДФС

І
квартал
2018 р.

Внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України,

Мінфін
ДФС

ІІІ
квартал

Індикатор виконання
Розроблено
законопроект про
внесення змін до
Митного кодексу
України та подано до
Верховної Ради
України
Розроблено
законопроект про
внесення змін до
Митного кодексу
України та подано до
Верховної Ради
України
Розроблено
законопроект про
внесення змін до
Митного кодексу
України та подано до
Верховної Ради
України
Внесено зміни до
відповідних

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання
4. Єдине вікно

Найменування заходів
зокрема, з метою поширення
принципу «єдиного вікна» на всі
митні режими
Підготовка законопроекту, який
передбачатиме внесення змін до
Митного кодексу України та
відповідних законів в частині
спрощення процедури
проведення державних контролів,
встановлення норм щодо
вибірковості їх проведення на
основі системи аналізу ризиків та
з використанням механізму
«єдиного вікна»
Підготовка законопроекту, який
передбачатиме внесення змін до
Митного кодексу України та
відповідних законів в частині
мінімізації контролюючих служб в
пунктах пропуску через
державний кордон (передача
функцій від інших контролюючих
служб прикордонникам і

Виконавці

Строк
викона
ння
2017 р.

Індикатор виконання
нормативно-правових
актів

Мінфін
ДФС

ІV
квартал
2017 р.

Розроблено
законопроект про
внесення змін до
Митного кодексу
України та подано до
Верховної Ради
України

Мінфін
ДФС

ІV
квартал
2017 р.

Розроблено
законопроект про
внесення змін до
Митного кодексу
України та подано до
Верховної Ради
України

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів
митникам)
Імплементація міжнародних
стандартів даних (WCO datamodel
та EU datamodel) в електронних
документах державних органів та
митних інформаційних системах
Підготовка програмного
забезпечення для функціонування
ІТ системи органів доходів і зборів
в частині внесення державними
органами інформації про
встановлення або скасування
заборони щодо ввезення в
Україну окремих товарів, а також
про документи, які підтверджують
дотримання обмежень щодо
переміщення товарів через
митний кордон України

Виконавці

Строк
викона
ння

Індикатор виконання

ДФС
Мінфін

ІІ
квартал
2018 р.

Стандарти даних
імплементовані

ДФС
Мінфін

ІІ
квартал
2018 р.

Розроблено
програмне
забезпечення

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

5. Робота інших
державних органів

Найменування заходів
Впровадження електронних
документів державних органів про
встановлення або скасування
заборони щодо ввезення в
Україну окремих товарів, а також
про документи, які підтверджують
дотримання обмежень щодо
переміщення товарів через
митний кордон України
Переглянути та синхронізувати
графіки роботи митниці та інших
контролюючих служб

Здійснення інших, крім митного,
видів державного контролю
одночасно й в одному місці з
митним контролем (реалізація
принципу «однієї зупинки», роль
координатора в якому
здійснюється митними органами)

Виконавці
ДФС
Мінфін

Мінфін
Мінприрод
и
Держпрод
споживслу
жба
ДФС
ДФС
Мінприрод
и
Держпрод
споживслу
жба

Строк
викона
ння
ІІІ
квартал
2017 р.

ІV
квартал
2017 р.

Індикатор виконання
Електронні документи
впроваджено

Графіки роботи
переглянуті та
синхронізовані

Принцип «однієї
зупинки» реалізується

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів
Зменшити строк видачі разової
(індивідуальної) ліцензії на
здійснення зовнішньоекономічної
операції до 5 робочих днів з дати
реєстрації в Мінекономрозвитку
відповідного звернення

Виконавці
Мінеконом
розвитку

Строк
викона
ння
ІV
квартал
2017 р.

Індикатор виконання
Внесено зміни до
наказу
Мінекономрозвитку
щодо затвердження
інформаційної картки
відповідної
адміністративної
послуги

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

6. Автоматизація митних
формальностей за МД

Найменування заходів

Виконавці

Внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від
05.10.2011 № 1031 «Деякі питання
здійснення державного контролю
товарів, що переміщуються через
митний кордон України» з метою
приведення її у відповідність з
профільними Законами та Угодою
СОТ «Про застосування
санітарних та фітосанітарних
заходів» в частині скасування
вимог щодо обов’язкового
проходження санітарноепідеміологічний, ветеринарносанітарний, фітосанітарний та
екологічний контроль товарів у
разі їх вивезення з України та
проведення їх за вимогами країн,
до яких ці товари імпортуються з
України, або країн транзиту
Запровадження здійснення в
автоматичному режимі
автоматизованою системою

Мінфін
Мінеконом
розвитку
Мінприрод
и
Держпрод
споживслу
жба
ДФС

ДФС
Мінфін

Строк
викона
ння
І
квартал
2018 р.

2018 р.

Індикатор виконання
Внесення необхідні
зміни до постанови
Кабінету Міністрів
України від 05.10.2011
№ 1031

Визначені митні
формальності
виконуються в

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів
митного оформлення таких дій:
- отримання митних декларацій та
їх реєстрація;
- визначення переліку митних
формальностей, обов’язкових для
виконання за митною
декларацією, залежно від типу
митної декларації, митного
режиму, особливостей, засобів і
способів переміщення товарів та з
урахуванням результатів аналізу
ризиків;
- визначення необхідності участі
посадової особи органу доходів і
зборів у виконанні митних
формальностей за митною
декларацією;
- призначення посадової особи
органу доходів і зборів для
виконання митних формальностей
за митною декларацією;
- надання інформації декларанту

Виконавці

Строк
викона
ння

Індикатор виконання
автоматичному
режимі
автоматизованою
системою митного
оформлення за
митними
деклараціями,
відібраними за
допомогою
автоматизованої
системи аналізу та
управління ризиками
як декларації з
низьким рівнем ризику

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

7. Створення центрів
компетенції

Найменування заходів
про стан обробки митної
декларації, перелік митних
формальностей, визначених
обов’язковими для виконання за
такою декларацією, та посадову
особу органу доходів і зборів,
призначену для їх виконання (у
разі її призначення);
- виконання окремих або усіх
митних формальностей
автоматизованою системою
митного оформлення в
автоматичному режимі, у разі
якщо автоматизованою системою
митного оформлення не
визначено необхідність участі у
виконанні таких митних
формальностей посадової особи
митниці.
Запровадження спеціалізації
структурних підрозділів митниці по
здійсненню митних
формальностей щодо певних

Виконавці

Строк
викона
ння

Індикатор виконання

ДФС
Мінфін

2019 р.

Забезпечено
функціонування
центрів компетенції

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

8. Порушення митних
правил

Найменування заходів
категорій товарів
Перегляд переліку порушень
митних правил та розміру
штрафів за їх порушення
Запровадження відповідальності
декларанта (митного брокера) за
надання митниці неправдивих
відомостей про проходження
встановлених законодавством
видів контролю та дотримання
заходів нетарифного регулювання
Розмежування відповідальності
митного брокера та декларанта за
подання митниці неправдивих
відомостей щодо товарів, що
переміщуються через митний
кордон (у т. ч. з використанням
підроблених документів, чи
документів, одержаних
незаконним шляхом, або таких,
що містять неправдиві відомості
Запровадження фінансової
відповідальності юридичної особи

Виконавці

Строк
викона
ння

Індикатор виконання

Мінфін
ДФС

ІV
квартал
2018 р.
ІV
квартал
2018 р.

Розроблено
законопроект про
внесення змін до
Митного кодексу
України та подано до
Верховної Ради
України

Мінфін
ДФС

Мінфін
ДФС

ІV
квартал
2018 р.

Мінфін
ДФС

ІV
квартал

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів
(декларанта, митного брокера)
Визнання такою, що втратила
чинність, постанови Кабінету
Міністрів України від 21.04.1998 №
524 «Про державний збір за
видачу разових (індивідуальних)
ліцензій із суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності,
що порушили Закон УРСР "Про
зовнішньоекономічну діяльність",
як такої, що не відповідає вимогам
пункту 4 частини першої статті 5
Закону України «Про
адміністративні послуги» від 6
вересня 2012 року № 5203-VI
щодо встановлення платності або
безоплатності надання
адміністративної послуги
виключно законом, яким
регулюються суспільні відносини
щодо надання такої
адміністративної послуги

Виконавці

Мінеконом
розвитку
Мінфін

Строк
викона
ння
2018 р.
ІV
квартал
2017 р.

Індикатор виконання

Прийнято постанову
Кабінету Міністрів
України щодо
визнання такою, що
втратила чинність,
постанови Кабінету
Міністрів України від
21.04.1998 № 524

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання
9. Введення
декларативного
принципу щодо
дотримання заходів
нетарифного
регулювання.
Покладення
відповідальності за
проходження видів
контролю на декларанта

Найменування заходів
Внесення до МКУ положень щодо:
- наведення декларантами у
митних деклараціях відомостей
про документи, необхідні для
здійснення митного контролю, або
відміток, що товари не підпадають
під дію заборон та/або обмежень;
- надання права митниці
завершити митне оформлення у
разі наведення декларантом
відомостей про дотримання
заходів нетарифного регулювання
або внесення відмітки, що товари
не підпадають під дію заборон
та/або обмежень;
- здійснення під час пост-митного
аудиту перевірки дотримання
декларантами заходів
нетарифного регулювання;
- запровадження норми, що
митник, який здійснює випуск, не
відповідає за достовірність
відомостей щодо дотримання

Виконавці
Мінфін
ДФС

Строк
викона
ння
ІV
квартал
2018 р.

Індикатор виконання
Розроблено
законопроект про
внесення змін до
Митного кодексу
України та подано до
Верховної Ради
України

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів

Виконавці

Строк
викона
ння

Індикатор виконання

ІІІ
квартал
2018 р.

Розроблено та
затверджено
відповідну методику

заходів нетарифного
регулювання, заявлених
декларантом у митній декларації,
якщо він не здійснював перевірку
дотримання таких заходів;
- відповідальності декларанта за
внесення недостовірних
відомостей про проходження
контролів та дотримання заходів
нетарифного регулювання
10. Запровадження
методики вимірювання
середнього часу випуску
товарів на основі кращих
практик

Розробити та запровадити
методику вимірювання
середнього часу випуску товарів
на основі Інструкції ВМО по
вимірювання часу, необхідного
для випуску товарів

ДФС
Мінфін

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів

11. Визначення розміру
плати за виконання
митними органами
митних формальностей у
відповідності з
міжнародними угодами
(СОТ, ВМО)

Розмір плати за виконання
митними органами митних
формальностей встановлюється у
відповідності з міжнародними
угодами, не перевищує
приблизної вартості наданих
послуг та не визначається в
залежності від вартості товарів

Виконавці

Строк
викона
ння

Індикатор виконання

Мінфін
ДФС

постійн
о

Нормативні акти про
встановлення розміру
плати за виконання
митними органами
митних
формальностей
затверджуються та
оприлюднюються у
встановленому
порядку

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів

Виконавці

Строк
викона
ння

12. Перегляд процесів і
процедур, що пов’язані зі
здійсненням митних
формальностей щодо
товарів, переміщення
яких через митний
кордон здійснюється
засобами авіаційного,
водного, автомобільного,
залізничного,
трубопровідного
транспорту та лініями
електропередачі, а також
змішаними
перевезеннями

Здійснення поетапного перегляду
митних та суміжних процесів і
процедур з метою їх спрощення,
інформатизації, усунення
неузгоджень та автоматизації:
• на залізничному транспорті;
• в автомобільних пунктах
пропуску;
• в морських портах;
• в річкових портах;
• в аеропортах;
• міжнародних поштових та
експрес-відправленнях тощо

Мінфін
Мінінфрас
труктури
ДФС

ІV
квартал
2018 р.

Індикатор виконання

Здійснено перегляд,
виявлено «вузькі»
місця, розроблено та
внесено зміни до
відповідних
нормативно-правових
актів

Міністерство фінансів України

НАПРЯМ 9: «БЕЗПЕКА ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ»
Мета
Створити безпечний міжнародний ланцюг постачання шляхом збалансованого підходу до заходів безпеки та
сприяння міжнародній торгівлі.
Стратегічні завдання
o Прийняття законодавства, яке відповідає міжнародним стандартам, та гарантує надання митниці
попередньої інформації, пов'язаної з безпекою, про товари перед їх імпортом чи експортом.
o Розробка стратегій, методів та процедур, що забезпечують ефективний захист міжнародного ланцюга
постачання від загроз безпеці, одночасно сприяючи торгівлі за допомогою методів, що отримали
міжнародне визнання, наприклад програма уповноважених економічних операторів.
o Розробка системи навчання, що підтримує митну діяльність у сфері безпеки ланцюга постачання.
o Електронний обмін попередньої інформації, пов'язаної з безпекою, між митницею та торгівлею та
підтримка інших митних операцій у сфері безпеки ланцюгів постачання.
o Контроль безпеки ланцюга постачання за рахунок використання ефективних та безконтактних методів.

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання
1. Створення та
впровадження
законодавчої й
нормативної бази для
отримання митницею
попередньої інформації
до прибуття /
відправлення вантажів, її
обробки з метою аналізу
ризиків, пов'язаних із
надійністю та безпекою,
а також обміну такою
інформацією й
результатам її обробки з
іншими державними
органами й митними
органами інших країн

Найменування заходів
Впровадження правової бази
для подання попередньої
інформації та обміну
інформацією щодо безпеки
поставок високого ризику, що
дозволить здійснювати аналіз
ризиків, пов'язаних із надійністю
та безпекою
Впровадження правової бази
для митних та торговельних
партнерських програм для
уповноважених економічних
операторів (УЕО)

Виконавці

Строк
виконан
ня

Мінфін
ДФС

2018 р.

Мінфін
ДФС

2018 р.

Індикатор виконання
Правова база
розроблена та
впроваджена

Розроблена та
впроваджена правова
база для:
- процесу подання
заявки;
- вимог та критеріїв
для економічних
операторів;
- надання митницею
дозволів;
- спрощень
формальностей для
уповноважених
економічних
операторів (УЕО);

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів

Забезпечення застосування
міжнародних стандартів
(наприклад, Рамкових
стандартів безпеки та
полегшення всесвітньої торгівлі
Всесвітньої митної організації.
Укладення міжнародних
договорів про взаємне визнання
митних стандартів /
забезпечення, а також статусів
економічних операторів,
уповноважених у рамках
програм торгової партнерства
Упровадження правил обміну
інформацією з іншими країнами

Виконавці

Строк
виконан
ня

Мінфін
ДФС

2018 р.

Мінфін
ДФС

постійно

Мінфін
ДФС

2018 р.

Індикатор виконання
- моніторингу УЕО
після отримання ними
відповідного статусу;
- перегляду
/призупинення
/відкликання дозволу
Законодавство
відповідає
міжнародним
стандартам
Міжнародні угоди
укладаються та діють

Правила визначені
Укладені угоди, у
тому числі щодо
захисту даних

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

2. Реалізація програми
УЕО та реалізація
завдань по отриманню
попередньої інформації
та використанню
результатів її обробки

Найменування заходів
Впровадження правової бази
для визнання статусів
уповноважених економічних
операторів та інших подібних
статусів, наданих державними
органами (дозволи, для
отримання яких потрібно
виконати один або більше
критеріїв УЕО, наприклад,
Програми безпеки цивільної
авіації)
Розроблення процесу подачі
заявки на отримання та надання
статусу УЕО

Розроблення системи
попереднього та пост-аудиту,
пов'язаного з процесом видачі
дозволів УЕО

Виконавці

Строк
виконан
ня

Мінекономр
озвитку
Мінінфраст
руктури
Мінфін

2019 р.

Мінфін
ДФС

2018 р.

Мінфін
ДФС

2018 р.

Індикатор виконання
Здійснюється
порівняльний аналіз
відповідних статусів
Впроваджена правова
база
Здійснюється
інформаційний обмін
та співробітництво між
митницею та іншими
державними органами
Затверджено
нормативно-правовий
акт, який по змісту,
ідеології та процесам
відповідає
законодавству ЄС
Затверджено
нормативно-правовий
акт, визначені
принципи роботи
персоналу, процеси
документуються

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів
Розроблення системи
управління дозволами УЕО
(моніторинг відповідності
умовам і критеріям, повторна
оцінка, призупинення та
відкликання)
Підтримка реалізації переваг
УЕО, включаючи переваги, які
пов’язані з взаємним визнанням,
непрямими перевагами, які не
вказані в законодавстві, а також
переваги у відмінних від митної
сферах
Забезпечення використання
попередньої інформації для
аналізу ризиків у сфері
надійності та безпеки, а також
для відбору товарів для митного
контролю

Виконавці

Строк
виконан
ня

Мінфін
ДФС

2018 р.

Мінфін
ДФС

2018 р.

Мінфін
ДФС

2018 р.

Індикатор виконання
Затверджено
нормативно-правовий
акт, визначені
принципи роботи
персоналу, процеси
документуються
УЕО визнаються в
системі митного
оформлення, а також
іншими державними
органами
Переваги надаються в
установленому
порядку
Створена й
впроваджена система
ІТ для обробки
попередньої
інформації
Створена й
функціонує система
управління ризиками
Статус УЕО

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів

Одноманітне застосування
процедур УЕО на всій митній
території;
Планування й проведення
аудиту, а також надання звіту
про нього відповідно до єдиних
стандартів
Надання митниці комерційних
записів та документації до
проведення аудиту УЕО,
використання результатів
попереднього аудиту / контролю
в максимально можливій мірі

Розробка та застосування
відповідних організаційних

Виконавці

Строк
виконан
ня

ДФС
Мінфін

2018 р.

ДФС
Мінфін

2018 р.

ДФС

2018 р.

Індикатор виконання
враховується при
аналізі ризиків
Використовуються
єдині стандарти,
здійснюється
моніторинг їх
застосування
Впроваджена система
співробітництва й
обміну інформацією
між відповідальними
підрозділами
Впроваджений
інтегрований
контроль, що містить
багато аспектів,
наприклад, спрощені
процедури, постмитний контроль тощо
Ролі та обов’язки

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів
заходів та вимог до персоналу,
пов'язаних із надійністю та
безпекою (наприклад,
визначення ролей та обов'язків
співробітників, що займаються
аналізом ризиків, управлінням
дозволами та аудитом)
Підготовка інформації для
економічних операторів щодо їх
ролі й функцій щодо надійності
та безпеки (наприклад,
керівництво для кандидатів на
отримання статусу УЕО)
Митниця відіграє активну роль у
двосторонніх та міжнародних
відносинах, спрямованих на
взаємне визнання та взаємність
контролю й стандартів безпеки,
а також програм торговельного
партнерства
Навчання для працівників
митниці та економічних
операторів за програмами УЕО

Виконавці

Строк
виконан
ня

Мінфін

Індикатор виконання
визначені й
задокументовані

ДФС
Мінфін

2018 р.

ДФС
Мінфін

постійно

ДФС
Мінфін

2018 р.

Необхідна інформація
підготовлена й
опублікована

Підтримуються
двосторонні й
міжнародні контакти
Здійснюються
міжнародні заходи
Дистанційне навчання
впроваджене

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів
підтримується в дистанційній
формі
Проведення спеціальних
тренінгів для працівників
митниці, відповідальних за
попередній аудит і пост-аудит
(особливо це стосується аудиту
відповідності критеріям
надійності та безпеки).
Розроблення системи
ідентифікації економічних
операторів на підставі
міжнародних стандартів,
включаючи ідентифікацію
статусів уповноважених
економічних операторів
Розробка ІТ-системи для
електронного подання
попередньої інформації, оцінки
ризиків, а також видачі дозволів
УЕО й управління ними
Використання митницею
комплексу сучасних оглядових

Виконавці

Строк
виконан
ня

ДФС
Мінфін

2018 р.

ДФС
Мінфін

2018 р.

ДФС
Мінфін

2018 р.

ДФС

постійно

Індикатор виконання

Спеціалізовані
навчальні курси
створені та
проводяться

Впроваджена
інформаційна система
ідентифікації
економічних
операторів (у т.ч.
УЕО)
ІТ-система створена й
функціонує
Оцінка ризиків
здійснюється
Аналіз потреб
проведено, план

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів
технологій та обладнання в
пунктах пропуску, на вантажних
терміналах, в морських портах і
в аеропортах (наприклад,
зважування без зупинки
транспортного засобу,
сканування без відкриття
вантажу, інтелектуальне
відеоспостереження тощо)

Виконавці
Мінфін

Строк
виконан
ня

Індикатор виконання
закупівель
розроблено
Обладнання
встановлено

Міністерство фінансів України

НАПРЯМ 10: «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ»
Мета
Розробка політики, систем, процедур та правових інструментів для створення ефективної системи управління
ризиками, що здатна забезпечувати баланс між сприянням торгівлі та функціями контролю.
Стратегічні завдання
o Створення належної правової бази для розробки, реалізації та ефективного функціонування системи
управління ризиками.
o Створення відповідної організаційної структури для адміністрування та здійснення управління ризиками.
o Розробка та впровадження управління ризиками, здатного забезпечити виявлення, аналіз і оцінку
ризиків, роботу з ними та застосування відповідних заходів.
o Розвиток ефективної співпраці як в середині митниці, так і з іншими компетентними органами, включаючи
правоохоронні органи й органи безпеки, ділові круги, міжнародні партнери, що можуть надати цінну
інформацію для процесу аналізу ризиків.
o Створення необхідної матеріальної бази, зокрема, ІТ-системи та бази даних, систем підбору й навчання
персоналу.

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання
1. Удосконалення
процедури
функціонування системи
управління ризиками

Найменування заходів
Вдосконалення нормативноправової бази та зміни до МКУ в
частині законодавчого
закріплення обов’язковості
рішень, прийнятих
автоматизованою системою
управління ризиками
(визначення обов’язкових
митних формальностей,
завершення процедур контролю
тощо)
Врахування політичної,
правової, культурної,
економічної та соціальної
обстановки в країні в процесі
управління ризиками.
Здійснення аналізу всієї
доступної інформації, її оцінка
різними методами з метою
виявлення ризиків та розробки
профілів.

Виконавці
Мінфін
ДФС

ДФС
Мінфін

Строк
виконан
ня
I квартал
2018

постійно

Індикатор виконання
Розроблено
законопроект про
внесення змін до
Митного кодексу
України та подано до
Верховної Ради
України

Рівень управління
ризиками відповідає
передовому світовому
досвіду.
Профілі
розробляються з
використанням
інформації, отриманої
з різних джерел (звіти
за результатами
аудитів та перевірок,
записи про арешти та

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

2. Підвищення
ефективності контролю

Найменування заходів

Виконавці

Строк
виконан
ня

Системний перегляд профілів
ризику, розробка профілів
ризику, беручи до уваги
регіональні та місцеві
особливості, визначення
пріоритетних напрямів
контролю, результати
здійснення моніторингу та
контролю
Забезпечення можливості
швидкого реагування на
випадок кризових ситуацій

ДФС
Мінфін

постійно

Мінфін
ДФС

ІI
квартал
2018

Створення на центральному
рівні окремого підрозділу з
аналізу ризиків, відповідального

ДФС
Мінфін

IV
квартал
2017

Індикатор виконання
затримання,
інформація від
правоохоронних та
інших державних
органів, перевізників,
морських агентів
тощо)
Перегляд профілів
ризику здійснюється

Затверджено
відповідний
нормативно-правовий
акт
Підрозділ з аналізу
ризиків створено

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання
на основі управління
ризиками

Найменування заходів
за збір інформації, розробку та
коригування профілів ризику,
оцінку ефективності контролю
та внесення змін в систему
управління ризиками
Здійснення лише необхідних
перевірок економічних
операторів без перевантаження
їх надлишковим контролем

Розробка стандартних
алгоритмів дій працівників
митниці при виконанні заходів
контролю, передбачених АСАУР
(виключити розділення на
обов`язкові/необов`язкові
заходи та можливість прийняття
інспектором рішення про
виконання/невиконання як

Виконавці

Строк
виконан
ня

Індикатор виконання

ДФС
Мінфін

2018

Мінфін
ДФС

ІІI
квартал
2018

Система управління
ризиками забезпечує
визначення
оптимального обсягу
заходів контролю з
точки зору балансу
між сприянням
торгівлі та функціями
контролю
Затверджено
відповідний
нормативно-правовий
акт

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів

Виконавці

Строк
виконан
ня

Індикатор виконання

ДФС
Мінфін

постійно

Розробка та реалізація
навчальних програм для митних
працівників з питань
застосування системи
управління ризиками

ДФС
Мінфін

постійно

Оцінка
результативності
спрацювання системи
управління ризиками
здійснюється, за її
результатами
коригуються профілі
ризику
Навчальні програми
розробляються та
реалізовуються

Розширення сфери
застосування АСАУР на всі
митні формальності, починаючи
від обробки попередньої
інформації до обробки
результатів митного пост-аудиту

ДФС
Мінфін

2018

корупційний фактор)
Оцінка підрозділом з аналізу
ризиків результативності
спрацювання системи
управління ризиками за
результатами виконання заходів
контролю

Сфера застосування
АСАУР розширюється

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів

Виконавці

Строк
виконан
ня
ІІ
квартал
2018

Впровадження профілів та
індикаторів ризику, орієнтованих
не лише на значення конкретних
параметрів (наприклад,
вартості, ваги, коду товару
згідно з УКТЗЕД), а й на інші
характеристики й параметри
товару

ДФС
Мінфін

Впровадження профілів та
індикаторів ризику, орієнтованих
на фізичних осіб - кінцевих
бенефіціарів, директорів,
брокерів тощо

ДФС
Мінфін

ІІI
квартал
2018

Регулярна оцінка ефективності
митного контролю програмою
контролю ефективності митної
адміністрації та, за потреби,
вжиття необхідних заходів для
усунення недоліків

Мінфін
ДФС

2018

Індикатор виконання
Профілі та індикатори
ризику впроваджені

Профілі та індикатори
ризику впроваджені

Програма контролю
ефективності митної
адміністрації
затверджена та
впроваджена

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання
3. Співпраця з питань
управління ризиками

Найменування заходів

Виконавці

Здійснення регулярного обміну
інформацією між
уповноваженим підрозділом
митниці з питань управління
ризиками з іншими підрозділами
для забезпечення ефективного
та раціонального використання
інформації.

ДФС
Мінфін

Здійснення обміну інформацією
з митними адміністраціями
інших країн та іншими
міжнародними організаціями на
підставі укладених угод

ДФС
Мінфін

Строк
виконан
ня
постійно

постійно

Індикатор виконання
Обмін інформацією
здійснюється

Обмін інформацією
здійснюється

Міністерство фінансів України

НАПРЯМ 11: «КОНТРОЛЬ НА КОРДОНІ ТА ВСЕРЕДИНІ КРАЇНИ»
Мета
o Розвивати та підтримувати ефективний і дієвий митний контроль у портах, аеропортах, залізничних
станціях, сухопутних кордонах та, де це доречно, всередині країни, здатний сприяти потоку торгівлі,
одночасно забезпечуючи збір доходів та захист громадян.
o Розробити стратегію митного контролю на кордоні та всередині країни, яка забезпечить належну
цілеспрямованість контролю та наявність необхідних ресурсів.
Стратегічні завдання
o Створення всеохоплюючої правової бази, включаючи необхідність забезпечення безпеки ланцюга
постачання, яка надає митниці повноваження здійснювати контроль товарів (у тому числі тих, що
переміщуються громадянами), транспортних засобів, документів та комерційних даних на кордоні та
всередині країни.
o Застосування систематичних, комплексних, гнучких та послідовних процедур митного контролю на основі
аналізу ризиків.
o Співпраця на керівному та операційному рівнях між митницею та іншими установами, що працюють на
кордоні та всередині країни, та сприяння транскордонному, двосторонньому та міжнародному митному
співробітництву.
o Поліпшення співпраці з торговельною спільнотою та громадськістю.
o Розвиток управлінських, кадрових та навчальних систем, що підтримують функцію митного контролю на
кордоні та всередині країни.
o Забезпечення відповідних об'єктів, включаючи ІТ та телекомунікації, що підтримують функцію митного
контролю на кордоні та всередині країни.

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання
1. Чітке визначення та
розмежування
законодавством функцій
всіх державних установ,
що мають відношення до
контролю на кордоні і
всередині країни, з
метою уникнення
дублювання таких
функцій. Забезпечення
вирішальної ролі митниці
щодо контролю товарів,
які переміщуються через
митний кордон

Найменування заходів

Виконавці

Аналіз законодавства та
розробка пропозицій щодо
внесення відповідних змін до
відповідних законів та
нормативно-правових актів з
метою чіткого визначення та
розмежування функцій всіх
державних установ, що мають
відношення до контролю на
кордоні і всередині країни, з
метою уникнення дублювання
таких функцій.
Впровадження на рівні закону
виключних повноважень та
вирішальної ролі митниці щодо
визначення обсягу митних
формальностей та прийняття
рішення про випуск товарів, які
переміщуються через митний
кордон.

Мінфін
Мінюст
МВС
Мінприроди
Мінекономро
звитку
Держпродспо
живслужба
ДФС

Встановлення обов’язку
митниці здійснювати випуск

Мінфін
Мінюст
МВС
Мінприроди
Мінекономро
звитку
Держпродспо
живслужба
ДФС

Строк
виконан
ня
ІI
квартал
2018 р.

ІI
квартал
2018 р.

Індикатор виконання
Розроблено
пропозиції щодо змін
до відповідних законів
України та подано до
Верховної Ради
України
Розроблено
пропозиції щодо
внесення змін до
нормативно-правових
актів
Розроблено
пропозиції щодо змін
до Митного кодексу
України та інших
законів і подано до
Верховної Ради
України

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів
товарів у строки, визначені
митним законодавством,
незалежно від виконання
доручень правоохоронних та
інших уповноважених органів
(щодо проведення у межах
компетенції митниці огляду,
перевірки, відбору проб/зразків
тощо), наданих відповідно до
закону, а також у разі
неможливості виконання
митницею таких доручень з
об’єктивних причин.
У разі, якщо митниця з
об’єктивних причин не має
можливості виконати надане
відповідно до закону
доручення правоохоронного
або іншого уповноваженого
органу (щодо проведення у
межах компетенції митниці
огляду, перевірки, відбору

Виконавці

Строк
виконан
ня

Індикатор виконання

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів
проб/зразків тощо), митницею
надсилається повідомлення
про неможливість виконання
такого доручення відповідному
уповноваженому органу із
зазначенням причин.
Впровадження законодавчої
норми, що працівники митниці
не несуть будь-якої
відповідальності за порушення
законодавства, які можуть
бути виявлені після випуску
товарів, транспортних засобів,
якщо такий випуск здійснено
після проведення визначених
відповідно до законодавства з
питань митної справи митних
формальностей у повному
обсязі.

Виконавці

Строк
виконан
ня

Індикатор виконання

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання
2. Систематичний та
раціональний контроль

Найменування заходів
Визначення об'єктів для
огляду на підставі належного
аналізу ризиків з урахуванням
місцевих і регіональних
особливостей, не
відмовляючись при цьому від
випадкового відбору

Виконавці
Мінфін
ДФС

Строк
виконан
ня
постійно

Індикатор виконання
Системи збору
оперативної
інформації створені й
функціонують
Розроблені профілі
ризику
Створена й
функціонує
автоматизована
система аналізу
ризиків
Здійснюється обмін
інформацією між
митними органами, а
також між ними й
іншими державними
службами
Для відбору об’єктів
контролю
використовується у
т.ч. випадковий відбір
Встановлені
процедури контролю

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів

Виконавці

Строк
виконан
ня

Індикатор виконання
на «гарячих ділянках»

Співвідношення між рівнем
контролю (адміністративним і
фізичним), та процедурами і
методами спрощення
вимірюється, аналізується та є
пропорційним

ДФС
Мінфін

Проведення митного контролю
осіб по двоканальній системі
(зелений коридор і червоний
коридор) із застосуванням
опитування, затримання,
огляду багажу та осіб

ДФС
Мінфін

I квартал
2018 р.

постійно

I квартал
2018 р.

Розроблена й
затверджена
інструкція щодо
централізованого
збору статистичних
даних та їх аналізу
Вживаються заходи
для підтримання
балансу
Розроблена й
затверджена
інструкція щодо
здійснення митного
контролю багажу та
осіб
Впроваджене
управління ризиками

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів

Виконавці

Строк
виконан
ня
постійно

Індикатор виконання

Здійснення митних перевірок
таким чином, щоб вони не
перешкоджали законній
торгівлі з переважним
використанням контролю
всередині країни, де це є
доцільним
Проведення митного контролю
на всій митній території із
застосуванням мобільних
підрозділів контролю, де це є
доцільним

ДФС
Мінфін

Можливість митного
оформлення
всередині країни
передбачена
законодавством

ДФС
Мінфін

постійно

Створені правові
підстави
Створені й працюють
мобільні підрозділи

Розробка й впровадження
митними службами по обидві
сторони кордону
гармонізованих підходів до
роботи та пов’язаних з ними
методів підготовки, а також
проведення спільних
прикордонних перевірок, де це
є доцільним
Забезпечення взаємного

Мінфін
МВС
Мінюст
ДФС

постійно

Підписані й
функціонують угоди
про спільний контроль

Мінфін

постійно

Угоди про взаємне

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів

Виконавці

Строк
виконан
ня

визнання результатів митного
контролю із застосуванням
технічних засобів

ДФС

Розроблено спільні плани дій
для непередбачених обставин
та обставин, що вимагають
особливої уваги (наприклад,
переміщення товарів для
ліквідації наслідків стихійного
лиха або аварії, радіоактивних
матеріалів, живих тварин,
небезпечних або отруйних
речовини тощо)
Впровадження, де це є
доцільним, концепції «однієї
зупинки», яка дозволяє
проводити фізичні перевірки
різними органами, службами з
сусідніх країн і відомств,
задіяних у контролі та

ДФС
Мінфін
МВС
Мінприроди
Мінюст
Держпродспо
живслужба

ІІI
квартал
2018

ДФС
Мінфін
МВС
Мінприроди
Мінюст
Держпродспо
живслужба

постійно

Індикатор виконання
визнання результатів
митного контролю із
застосуванням
технічних засобів
розробляються та
укладаються
Розроблені й
упроваджені спільні
плани дій
Визначені та
функціонують лінії
зв’язку

Концепція «однієї
зупинки» розроблена
й впроваджена
Вивчена можливість
одночасного
проведення перевірок
Здійснюються

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів

Виконавці

Строк
виконан
ня

оформленні товарів
Створення законодавчих
підстав для забезпечення
можливості надання всіх
даних, що стосуються
імпортних, експортних і
транзитних операцій для
різних органів і відомств через
«єдине вікно» в електронному
вигляді

Мінфін
Мінекономро
звитку
Мінприроди
Мінюст
Держпродспо
живслужба
ДФС

ІV
квартал
2017

Індикатор виконання
одночасні перевірки
Розроблено
пропозиції щодо змін
до Митного кодексу
України та інших
законів і подано до
Верховної Ради
України

Міністерство фінансів України

НАПРЯМ 12: «ПРАВООХОРОННА ТА СЛІДЧА ДІЯЛЬНІСТЬ»
Мета
Створити ефективну митну службу, здатну виявляти, запобігати та розслідувати шахрайство та готувати
справи для притягнення правопорушників до відповідальності. Ця служба повинна бути достатньо гнучкою,
щоб реагувати на стратегію, засновану на оперативній інформації, на новітніх методах цільової оцінки ризиків
та сучасних технологіях, що забезпечують надходження доходів та захист суспільства. Служба повинна також
забезпечувати дотримання національного та міжнародного законодавства.
Стратегічні завдання
o Розробка комплексної правової бази, що надає митниці повноваження, можливість обмінюватися
інформацією, дозволяє використовувати інформацію та охоплює митне співробітництво;
o Розвиток організаційних та операційних можливостей, що дозволяють ефективно запобігати, виявляти та
розслідувати шахрайство, пов'язане з митними операціями;
o Встановлення та розвиток стійкого співробітництва на керівному та операційному рівнях, між
підрозділами митниці, міжвідомчих, з іншими правоохоронними органами (наприклад, поліцією, слідчими
службами та прокуратурою) та судами, а також розвиток міжнародного співробітництва та розвиток
відносин з торговельними колами та громадськістю;
o Розвиток систем управління, інформаційних технологій, персоналу та навчальних програм, що
підтримують реалізацію слідчої та правоохоронної функцій митниці;
o Забезпечення надання відповідних матеріальних засобів, обладнання, інформаційних технологій та
стандартів безпеки, що підтримують реалізацію слідчої та правоохоронної функцій митниці.

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання
1. Створення та
впровадження
законодавчої й
нормативної бази для
належного
функціонування митниці

Найменування заходів

Виконавці

Створення загальної для всієї
митної адміністрації стратегії по
слідчих і правоохоронних
питаннях, забезпечення її
доступності для всіх
співробітників, що займаються
слідчими і правоохоронними
питаннями, та моніторингу
керівництвом її застосування

Мінфін
Мінюст
ДФС

Приведення положень Митного
кодексу України щодо строків
адміністративного затримання у
відповідність до положень

Мінфін
Мінюст
ДФС

Строк
виконан
ня
І квартал
2018 р.

постійно

ІІІ
квартал
2018 р.

Індикатор виконання
Стратегія по слідчих і
правоохоронних
питаннях розроблена
й затверджена
Співробітники
підрозділів по
боротьбі з
контрабандою та
порушеннями митних
правил регулярно
залучаються до
оновлення стратегії та
підготовки проектів
законодавчих та
нормативно-правових
актів
Розроблено
пропозиції щодо змін
до Митного кодексу
України та, в разі

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів

Виконавці

Строк
виконан
ня

Кодексу України про
адміністративні
правопорушення
Надання митниці повноважень
щодо боротьби з контрабандою
культурних цінностей та
наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх
аналогів або прекурсорів

Мінфін
Мінюст
ГПУ
ДФС

ІІІ
квартал
2018 р.

Надання митниці повноважень
здійснювати слідчі функції згідно
з визначеною компетенцією

Мінфін
Мінюст
ДФС

ІІІ
квартал
2018 р.

Законодавче закріплення права
підрозділів боротьби з
контрабандою та порушеннями
митних правил митниці на
здійснення оперативно-

Мінфін
Мінюст
ДФС

ІІІ
квартал
2018 р.

Індикатор виконання
необхідності, інших
законів і подано до
Верховної Ради
України
Розроблено
пропозиції щодо змін
до Митного кодексу
України таінших
законів і подано до
Верховної Ради
України
Розроблено
пропозиції щодо змін
до Митного кодексу
України та інших
законів і подано до
Верховної Ради
України
Розроблено
пропозиції щодо змін
до Митного кодексу
України і подано до
Верховної Ради

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів
розшукової діяльності зокрема,
для виконання завдань щодо
отримання інформації в
інтересах безпеки громадян,
суспільства і держави
Перегляд положень Митного
кодексу України в частині:
- конкретизації диспозиції статей
щодо порушення митних
правил, в яких можливе різне
трактування та зловживання з
боку працівників митниці;
- перегляд розміру санкцій за
порушення митних правил з
метою забезпечення
співрозмірності санкцій суті
виявлених порушень та
можливій нанесеній шкоді
державі від такого порушення.
Врегулювання питань
передання товарів, що
перебувають під митним
контролем ,від митниці до інших

Виконавці

Строк
виконан
ня

Індикатор виконання
України

Мінфін
Мінюст
ДФС

ІІІ
квартал
2018 р.

Розроблено
пропозиції щодо змін
до Митного кодексу
України і подано до
Верховної Ради
України

Мінфін
Мінюст
ДФС

ІІІ
квартал
2018 р.

Розроблено
пропозиції щодо змін
до Митного кодексу
України та, в разі

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів

Виконавці

Строк
виконан
ня

правоохоронних органів (як
речових доказів тощо)

Індикатор виконання
необхідності, інших
законів і подано до
Верховної Ради
України

Врегулювання питань розгляду
справи про порушення митних
правил судом по копіях
документів, якщо оригінали
вилучені іншим правоохоронним
органом по іншій справі

Мінфін
Мінюст
ДФС

ІІІ
квартал
2018 р.

Розроблено
пропозиції щодо змін
до Митного кодексу
України та, в разі
необхідності, інших
законів і подано до
Верховної Ради
України

Забезпечення національним
законодавством можливості
обміну інформацією між
митними та іншими
зацікавленими державними
органами, з урахуванням вимог
щодо захисту даних

Мінфін
Мінюст
ДФС

ІІІ
квартал
2018 р.

Розроблено
пропозиції щодо змін
до Митного кодексу
України та, в разі
необхідності, інших
законів і подано до
Верховної Ради
України

Забезпечення національним

Мінфін

ІІІ

Розроблено

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів

Виконавці

законодавством можливості
обміну інформацією на основі
міжнародних угод з митних
питань та можливості
ефективно використовувати
інформацію, отриману згідно з
такими договорами

Мінюст
ДФС

Налагодження та підтримка
взаємодії та співробітництва між
національною митною
адміністрацією та митницями
суміжних країн, митними
адміністраціями важливих
торговельних партнерів та
країн, резиденти яких часто
стають порушниками митних
правил України

Мінфін
ДФС

Строк
виконан
ня
квартал
2018 р.

ІІI
квартал
2018

Індикатор виконання
пропозиції щодо змін
до Митного кодексу
України та, в разі
необхідності, інших
законів і подано до
Верховної Ради
України
Здійснюється аналіз
потреб в
співробітництві в
відповідними країнами
Розробляються та
укладаються угоди
про взаємодопомогу в
митних питаннях,
якими, зокрема,
передбачається обмін
персональними
даними та
застосування
сучасних методів
розслідування (таких

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів

Виконавці

Строк
виконан
ня

Індикатор виконання
як «контрольована
поставка»)
.

2. Підвищення
інституційної
спроможності у сфері
правоохоронної
діяльності митниці

Створення, розвиток і регулярне
оновлення універсальної
системи оперативної інформації
для співробітників митниці, що
займаються слідчою та
правоохоронною діяльністю, а
також для забезпечення обміну
оперативною інформацією з
іншими зацікавленими
державними органами та
митними органами іноземних
країн

Мінфін
ДФС

ІІ
квартал
2018 р.

Забезпечення
функціонування
системи оперативної
інформації
Система та
національне
законодавство
дозволяють надавати
інформацію іншим
правоохоронним
органам
Укладені та
реалізуються
Меморандуми про
взаєморозуміння або
угоди з іншими
відомствами про

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів

Виконавці

Строк
виконан
ня

Індикатор виконання
надання інформації

Створення оперативних груп, до
обов'язків яких належатиме збір
та аналіз інформації, а також
надання актуальної інформації і
даних про тенденції
співробітникам, які займаються
розслідуваннями і
правозастосуванням

Мінфін
ДФС

ІІІ
квартал
2018 р.

Створення груп експертів і
мобільних груп для роботи на
всій митній території з метою
проведення правоохоронної
діяльності

Мінфін
ДФС

ІV
квартал
2018 р.

Впроваджені
процедури внесення
та оновлення
інформації в системі
Оперативні групи
створені
Їх учасники мають
належну підготовку
Визначений порядок
надання інформації
такими групами
співробітникам, які
займаються
розслідуваннями і
правозастосуванням
Групи експертів
створені (такі як група
реагування або
спільні слідчі групи)
Створені мобільні
групи підготовку

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів

Виконавці

Строк
виконан
ня

Індикатор виконання
Учасники таких груп
мають належну
підготовку

Створення і функціонування
матеріальної бази для
отримання даних та інформації
(наприклад, інтернет,
електронна пошта, доступ до
відповідних баз даних та
інформації онлайн)
Належне і гнучке реагування на
тенденції і загрози, що
виникають (наприклад,
тероризм, матеріали подвійного
призначення, хімікати, зброя,
відмивання грошей, порушення
прав інтелектуальної власності)
Розробка нормативних актів, що
встановлюють чіткі інструкції,
способи та методи роботи та
взаємодії між слідчими,
правоохоронними та іншими

Мінфін
ДФС

І квартал
2018 р.

Мінфін
ДФС

ІІ
квартал
2018 р.

Мінфін
ДФС

ІІ
квартал
2018 р.

Забезпечується
функціонування бази
даних та надано
доступ до існуючих
каналів зв’язку та
інформаційних
джерел
Затверджені плани дій
та механізми
швидкого реагування
в кризових ситуаціях
Передбачена
можливість гнучкого
управління ресурсами
Розроблено відповідні
нормативно-правові
акти

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів
підрозділами митниці
Розробка кваліфікаційних вимог
до категорії посад, що
займаються розслідуваннями і
правозастосуванням
Здійснення атестації працівників
митниці що займаються
розслідуваннями і
правозастосуванням, з метою
оцінки ділових, професійних,
особистих якостей працівників
митниці, їх освітнього та
кваліфікаційного рівнів
Створення систем підготовки
керівного складу та навчання
кадрів зі слідчих і
правоохоронних питань та їх
координація, по можливості, з
іншими правоохоронними
відомствами

Виконавці

Строк
виконан
ня

Індикатор виконання

Мінфін
ДФС

I квартал
2018 р

Розроблено та
затверджено
кваліфікаційні вимоги

Мінфін
ДФС

2018 р.

Проведено атестацію
працівників митниці,
що займаються
розслідуваннями і
правозастосуванням

Мінфін
ДФС

постійно

Здійснюється
підготовка керівного
складу та працівників
митниці, що
займаються
розслідуваннями і
правозастосуванням
В навчальних
програмах, за якими

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів

Виконавці

Строк
виконан
ня

Співробітництво з іншими
правоохоронними органами при
створенні та реалізації
навчальних програм для
працівників митниці

Мінфін
ДФС
СБУ
МВС
ГПУ

постійно

Наявність механізмів, за
допомогою яких населення
могло б надавати в митні органи
інформацію про порушення,
пов'язані з митними питаннями

Мінфін
ДФС

ІІ
квартал
2018 р.

Здійснення відповідно до
національного законодавства
спеціальних форм співпраці, що

Мінфін
ДФС
СБУ

постійно

Індикатор виконання
здійснюється
підготовка,
враховується реальна
стратегія по слідчих і
правоохоронних
питаннях
Навчальні програми
складаються та
виконуються, по
можливості, на умовах
співробітництва з
іншими
правоохоронними
органами
Забезпечено
функціонування
гарячої телефонної
лінії, електронної
пошти
Національне
законодавство та
міжнародні правові

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів
стосуються транскордонних дій
(наприклад, переслідування по
гарячих слідах, спільне
спостереження за кордоном,
спільні операції), з метою
недопущення, розслідування і
судового переслідування
порушень митного
законодавства

Виконавці
МВС
ГПУ

Строк
виконан
ня

Індикатор виконання
інструменти
дозволяють
здійснювати зазначені
форми співпраці

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів
З основними торговими
компаніями, транспортними
операторами і асоціаціями
підписано Меморандуми про
взаєморозуміння

3. Взаємодія з
правоохоронними
органами та іншими

Впровадження тісних робочих
зв'язків, включаючи регулярні
зустрічі і обмін інформацією, з
судами та іншими

Виконавці
Мінфін
ДФС

ДФС
Мінфін

Строк
виконан
ня
постійно

постійно

Індикатор виконання
Визначені торгові
компанії, що могли б
надавати митниці
відчутну допомогу
щодо збирання
оперативних даних
З такими компаніями
підписані
Меморандуми про
співробітництво
Меморандуми про
співробітництво
застосовуються та
регулярно
переглядаються на
базі двосторонніх
відносин з кожною
конкретною компанією
Налагоджені тісні
робочі зв’язки з
правоохоронними
органами та іншими

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання
уповноваженими
органами

Найменування заходів
правоохоронними відомствами з
метою забезпечити належний та
ефективний розгляд спроб
здійснення і вчинених
правопорушень та приділити
належну увагу серйозності і
наслідкам таких правопорушень
Регулярний обмін інформацією
між національними та
міжнародними органами

Внесення всіх доручень,
наданих відповідно до закону
правоохоронними та іншими
уповноваженими органами, а

Виконавці

Строк
виконан
ня

Індикатор виконання
уповноваженими
органами

ДФС
Мінфін

постійно

В разі потреби обмін
інформацією
здійснюється з
національними та
іноземними
партнерами на
регулярній основі,
тобто без запитів та в
установлені строки
(щомісячно,
щоквартально тощо)

ДФС
Мінфін

постійно

Забезпечення
внесення доручень та
орієнтувань до
автоматизованої

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання

Найменування заходів
також орієнтувань до
автоматизованої системи
управління ризиками
Затвердження алгоритму дій
посадових осіб митниці щодо
опрацювання доручень, наданих
відповідно до закону
правоохоронними та іншими
уповноваженими органами, та
орієнтувань

Виконавці

Строк
виконан
ня

Індикатор виконання
системи управління
ризиками

Мінфін
ДФС

ІІ
квартал
2018 р.

Розроблено та
затверджено алгоритм
дій посадових осіб
митниці

Міністерство фінансів України

НАПРЯМ 13: «МИТНИЙ ТРАНЗИТ»
Мета
Створити транзитну систему на основі Конвенції про єдиний режим транзиту , яка підтримує ефективний
митний контроль, сприяє законній торгівлі та руху товарів, використовує сучасні технології, що відповідають
вимогам митних адміністрацій та економічних операторів.
Стратегічні завдання
o Розробка, впровадження та регулярний перегляд необхідних правових, оперативних та організаційних
заходів для забезпечення легкого та безперешкодного прийняття та застосування транзитних процедур.
o Розробка та впровадження транзитної системи, включаючи сучасні технології обміну електронними
даними для збору, обробки та передачі транзитних даних та належних заходів щодо ідентифікації
товарів.
o Розробка та впровадження надійної системи фінансових гарантій для забезпечення оплати будь-яких
можливих заборгованостей.
o Розробка та впровадження ефективної системи спрощень (наприклад, статус уповноваженого
вантажовідправника та вантажоодержувача). Створення та розвиток довгострокових та стабільних
партнерських відносин між митною адміністрацією та усіма іншими учасниками або користувачами
транзитної системи.
o Розробка та надання необхідних ресурсів для навчання працівників митниці.

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання
1. Приєднання України
до спільної транзитної
процедури ЄС/ЄАВТ

Найменування заходів

Виконавці

Здійснення офіційного
перекладу Конвенції про єдиний
режим транзиту

Мінфін
ДФС
Мінюст

Строк
викона
ння
ІV
квартал
2017

Здійснення офіційного
перекладу Конвенції про
спрощення формальностей у
торгівлі товарами

Мінфін
ДФС
Мінюст

ІV
квартал
2017

Супроводження у Верховній Раді
України проекту Закону України
реєстр. № 5627 від 29.12.2016
«Про внесення змін до Митного
кодексу України (щодо
приведення транзитних
процедур у відповідність до
Конвенції про єдиний режим
транзиту та Конвенції про
спрощення формальностей у
торгівлі товарами)»

Мінфін
ДФС

До
прийнят
тя
відповід
ного
рішення
Верховн
ою
Радою
України

Індикатор виконання
Оприлюднено
офіційний переклад
Конвенції про єдиний
режим транзиту
Оприлюднено
офіційний переклад
Конвенції про
спрощення
формальностей у
торгівлі товарами
Здійснюється
супроводження
законопроекту в
Верховній Раді
України

Міністерство фінансів України

Розробка змін до МКУ для
узгодження з вимогами
Конвенції про єдиний режим
транзиту положень щодо:
- надання повноважень гаранта
суб’єктам господарювання;
- розповсюдження гарантії при
митному транзиті на всю
номенклатуру товарів;
- впровадження положень щодо
зниження суми гарантії або
звільнення від зобов’язання
надавати гарантію;
- визначення митницею строку
транзиту у кожному конкретному
випадку замість фіксованого
строку, встановленого на
сьогодні МКУ;
- затвердження процедур
взаємодії з компетентними
органами і гарантами інших
держав – членів Конвенції при
провадженні у справах про
порушення вимог режиму
транзиту та порядку стягнення

Мінфін
ДФС

ІІ
квартал
2018

Розроблено
законопроект про
внесення змін до МК
України та подано до
Верховної Ради
України

Міністерство фінансів України
належних митних платежів
(митного боргу).
Приведення класифікаторів
національної системи контролю
за транзитом у відповідність до
NCTS

ДФС
Мінфін

20172018

Розробка української підсистеми
комп’ютеризованої системи
контролю за транзитом NCTS

ДФС
Мінфін

ІV
квартал
2018

Створення та забезпечення
роботи національної служби
підтримки для надання
економічним операторам і
співробітникам митниці
необхідних технічних та / або
процедурних консультацій щодо
порядку транзиту
Запровадження системи
перевезення товарів у режимі
транзиту між Європейським
Союзом та країнами ЄАВТ за
процедурою єдиного режиму
транзиту

ДФС
Мінфін

2019

Мінфін
ДФС

2019

Класифікатори
національної системи
контролю за
транзитом приведено
до відповідність до
NCTS
Впроваджено
відповідну
комп’ютеризовану
систему контролю за
транзитом
Служба підтримки
функціонує

Запроваджено
процедуру єдиного
режиму транзиту

Міністерство фінансів України

2. Впровадження
обов’язкового
використання засобів
ідентифікації товарів, що
переміщуються під
митним контролем

Розробка нормативно-правового
акту щодо обов’язкового
застосування засобів
ідентифікації товарів, що
переміщуються митною
територією України під митним
контролем (пломбування
контейнерів, вантажних відсіків
транспортних засобів тощо)
Розробка змін до МКУ з метою
впровадження вимог щодо
обов’язкового використання для
перевезення товарів під
митними печатками та
пломбами лише ТЗ, які допущені
до таких перевезень, а також
затвердження порядку допуску
цих ТЗ до перевезень під
митними печатками та
пломбами
Внесення необхідних змін до
законодавства з метою
впровадження вимог та умов
для обов’язкового внесення
відомостей про митні та

Мінфін
ДФС

І
квартал
2018

Розроблено
відповідний
нормативно-правовий
акт

Мінфін
ДФС

І
квартал
2018

Розроблено
законопроект про
внесення змін до МК
України та подано до
Верховної Ради
України

Мінфін
ДФС

І
квартал
2018

Внесено зміни до
нормативно-правових
актів

Міністерство фінансів України

3. Узгодження вимог
Митного кодексу України
з положеннями Конвенції
про тимчасове ввезення

комерційні пломби, накладені на
ТЗ, до митних, транспортних та
інших товаросупровідних
документів.
Розробка змін до МК України
для узгодження з вимогами
Конвенції про тимчасове
ввезення положень щодо митних
режимів, гарантій та строків
тимчасового ввезення
транспортних засобів особистого
користування

Мінфін
ДФС

І
квартал
2018

Розроблено
законопроект про
внесення змін до МК
України та подано до
Верховної Ради
України

Міністерство фінансів України

НАПРЯМ 14: «ПОСТ-МИТНИЙ КОНТРОЛЬ І МИТНИЙ АУДИТ»
Мета
Створити ефективну та результативну службу пост-митного контролю й митного аудиту, яка дозволить митниці
виконувати свої завдання (контроль і випуск товарів та збір доходів), одночасно сприяючи законній торгівлі.
Стратегічні завдання
o Створення комплексної правової бази, яка надає митниці необхідні повноваження для ефективного та
результативного митного аудиту й пост-митного контролю.
o Створення організаційної структури, яка дозволяє аудиторам та їх керівникам виконувати свої обов'язки з
максимальною ефективністю.
o Створення системи управління митним аудитом, яка забезпечує проведення результативних та якісних
митних аудитів із використанням відповідних методів та передбачає створення програми забезпечення
якості митного аудиту у відповідності з необхідними стандартами.
o Розробка національного плану митного аудиту з короткостроковими та довгостроковим заходами,
заснованими на аналізі ризиків.
o Розробка стратегії навчання, спрямованої на отримання аудиторами та їх керівниками знань та навичок,
необхідних для виконання ними посадових обов’язків.

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання
1. Створення правових
засад для
функціонування постмитного контролю та
митного аудиту у
відповідності до
стандартів ЄС та ВМО

Найменування заходів
Підготовка проекту змін до
Митного кодексу України, що
визначають:
1) підстави й порядок здійснення
пост-митного контролю та
митного аудиту, в тому числі
розробка правових повноважень
і обов'язків для співробітників
митниці, які дозволяли б їм:
- проводити пост-митний
контроль імпортних, експортних
та інших операцій;
- інспектувати і перевіряти
записи, книги, документи та інші
комерційні папери (в тому числі і
електронні дані);
- входити, відвідувати,
інспектувати і перевіряти будьяке місце, яке підлягає митному
нагляду;
- оглядати товари і брати будьякі потрібні зразки;
- забезпечувати

Виконавці
Мінфін
ДФС

Строк
викона
ння
ІI
квартал
2018

Індикатор виконання
Розроблено
законопроект про
внесення змін до
Митного кодексу
України та подано до
Верховної Ради
України

Міністерство фінансів України
конфіденційність будь-якої
інформації та документів
економічних операторів;
2) обов'язки і права економічних
операторів, що передбачають:
- зберігання облікових записів
протягом строку, визначеного
законодавством;
- надання всіх підтверджуючих
документів і комерційних книг і
записів (в тому числі
електронних даних) митним
аудиторам на їх вимогу;
- право на конфіденційність всієї
інформації, наданої
уповноваженим державним
органам;
3) встановлення обов`язковості
виконання економічними
операторами вимог посадових
осіб митниці під час здійснення
пост-митного контролю та
митного аудиту, а також
відповідальності за їх
невиконання;
4) встановлення

Міністерство фінансів України
диференційованої за ступенем
та характером порушення
відповідальності економічних
операторів у разі виявлення під
час проведення пост-митного
контролю та митного аудиту
порушень митного
законодавства
Розробка стандартів, форм і
методів проведення митного
аудиту (зокрема, попереднього
аудиту та пост-аудиту),
визначення відповідальності за
їх порушення
Ратифікація необхідних
міжнародних конвенцій і угод з
метою забезпечення
міжвідомчого співробітництва та
обміну інформацією в країні та
на міжнародному рівні,
включаючи взаємну
адміністративну підтримку
Створення на центральному та
регіональному рівнях підрозділів
митниці, до повноважень яких
належить організація та
проведення митного аудиту

ДФС
Мінфін

ІІІ
квартал
2018

Мінфін
ДФС

постійно

ДФС
Мінфін

IV
квартал
2018

Стандарти
затверджено
наказами Мінфіну
після прийняття
закону про внесення
змін до МК України
Угоди підписані та
функціонують

Створено та
забезпечено
функціонування
відповідних
підрозділів

Міністерство фінансів України

2. Забезпечення
інституційної
спроможності
підрозділів,
відповідальних за
здійснення митного
аудиту

(накопичення, аналіз інформації,
визначення підприємств, щодо
яких здійснюватиметься митний
аудит, здійснення митного
аудиту, узагальнення та аналіз
результатів)
Чітке визначення та
розмежування завдань, функцій
та повноважень між
підрозділами, що здійснюють
митний аудит, на центральному
та регіональному рівнях
Забезпечення доступу
посадових осіб, що проводять
митний аудит, до всієї
необхідної внутрівідомчої
інформації, яка може бути
використана при плануванні та
здійсненні митного аудиту
Налагодження ефективної
взаємодії між підрозділами
митного аудиту, підрозділами
митного оформлення та іншими
підрозділами митниці при
плануванні, проведенні,
узагальненні та подальшому
використанні результатів пост-

ДФС
Мінфін

IV
квартал
2018

ДФС
Мінфін

I
квартал
2018

ДФС
Мінфін

постійно

Завдання, функції та
повноваження
закріплені у
відповідних
Положеннях про
підрозділи
Посадові особи мають
доступ до всіх
необхідних
інформаційних
джерел
Здійснюється
взаємодія між
відповідними
підрозділами

Міністерство фінансів України
митного контролю та митного
аудиту
Створення та впровадження
спеціалізованих навчальних
програм для посадових осіб, що
здійснюють митний аудит
Визначення та впровадження
алгоритмів комплексної оцінки
зовнішньоекономічних операцій
та економічних операторів для
здійснення митного аудиту з
використанням системи
управління ризиками
Розробка та впровадження
програмного забезпечення для:
- оцінки ризиків і здійснення
відбору зовнішньоекономічних
операцій та економічних
операторів за алгоритмами
комплексної оцінки;
- фіксації та збереження
результатів митних аудитів

ДФС
Мінфін

постійно

Навчальні програми
розроблені та
реалізовуються

ДФС
Мінфін

ІІ
квартал
2018

ДФС
Мінфін

ІІІ
квартал
2018

Відбір
зовнішньоекономічних
операцій та
економічних
операторів для
проведення аудиту
здійснюється на
підставі системи
аналізу ризиків
Програмне
забезпечення
розроблене,
впроваджене та
використовується

Міністерство фінансів України

3. Створення системи
управління митним
аудитом

Розширення системи управління
ризиками для внесення
результатів проведення постмитного контролю та митного
аудиту, їх врахування під час
визначення обсягу та здійснення
митних формальностей

Мінфін
ДФС

ІІІ
квартал
2018

Впровадження єдиних
стандартів звітності за
результатами здійснення
митного аудиту та контролю за
їх дотриманням
Оцінка ефективності митного
аудиту, удосконалення процедур
та методів його проведення

ДФС
Мінфін

IV
квартал
2018

ДФС
Мінфін

постійно

Для визначення
обсягу та здійснення
митних
формальностей
використовуються
результати раніше
проведеного постмитного контролю та
митного аудиту
Розроблено та
затверджено порядок
ведення звітності
Ефективність митного
аудиту оцінюється
Здійснюється
перегляд стандартів,
процедур і методів
проведення митного
аудиту

Міністерство фінансів України

НАПРЯМ 15: «ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»
Мета
o Надати підтримку в попередженні та запобіганні порушенням прав інтелектуальної власності (ПІВ)
захищаючи таким чином законний бізнес від недобросовісної конкуренції та запобігати крадіжці знань та
протидіяти ризикам для робочих місць, інвестицій, досліджень, інновацій та потенційних аспектів охорони
здоров'я та безпеки.
o Створити систему забезпечення дотримання митних аспектів прав інтелектуальної власності за
допомогою контролю на кордоні або всередині країни, що не перешкоджає законній торгівлі та
забезпечує гарантії проти зловживання такими правами.
Стратегічні завдання
o Розробка правової основи, що визначає митні процедури щодо дотримання прав інтелектуальної
власності для забезпечення ефективних та належних дій у боротьбі з порушеннями прав інтелектуальної
власності, включаючи положення про спрощені процедури.
o Розробка організаційної структури, методів роботи, відповідних навчальних заходів, впровадження яких
дозволять митниці здійснювати моніторинг та ефективне реагування на останні тенденції у сфері
порушень ПІВ.
o Розробка спеціального програмного модуля бази даних ІТ для підтримки забезпечення належного
захисту ПІВ.
o Розвиток механізму національного та міжнародного співробітництва, включаючи обмін досвідом, для
захисту прав інтелектуальної власності.
o Розвиток партнерських відносин між митницею і бізнесом та створення механізму співпраці для
забезпечення простих, зрозумілих відносин з правовласниками.

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання
1. Приведення
законодавства з питань
захисту ПІВ в митній
сфері до міжнародних
угод і стандартів
(зокрема, Угода СОТ про
торговельні аспекти прав
інтелектуальної
власності, регламенти
ЄС, Генеральна угода з
торгівлі й тарифів)

Найменування заходів
Розробка відповідних змін до
Митного кодексу України,
зокрема, щодо:
- приведення у відповідність
формулювання терміну
«контрафакті товари»;
- узгодження переліку митних
режимів, в яких митницею
здійснюється контроль щодо
дотримання ПІВ;
- впровадження положення що
товари, які є предметом так
званої паралельної торгівлі
(товари, які були вироблені за
згодою правовласника, але
вводяться на ринок в Україні без
його згоди, а також товари, які
виробляються особою,
уповноваженою правовласником
виробляти визначену кількість
товарів, у обсягах, що
перевищують домовлені між
цією особою і правовласником

Виконавці
Мінфін
ДФС

Строк
викона
ння
2017 –
I
квартал
2018

Індикатор виконання
Розроблено
законопроект про
внесення змін до
Митного кодексу
України та подано до
Верховної Ради
України

Міністерство фінансів України

2. Розвиток інституційної
спроможності митниці з
питань захисту ПІВ.

значення), вважаються
оригінальними товарами і не
підлягають заходам з
призупинення митного
оформлення за ознаками
порушення прав інтелектуальної
власності;
- впровадження спрощених
процедур, спрямованих на
зниження витрат правовласників
та ефективного використання
людського ресурсу митниці,
особливо, коли йдеться про
товари незначної вартості, що
пересилаються в міжнародних
поштових та експресвідправленнях;
- запровадження плати за
надання адміністративної
послуги – внесення товарів до
митного реєстру об'єктів права
інтелектуальної власності
Створення у складі митниці
центру компетенції з питань
захисту ПІВ - центру
оперативної експертизи, який
безпосередньо знаходиться на

ДФС
Мінфін

ІI
квартал
2018

Забезпечено
повноцінне
функціонування
центру оперативної
експертизи

Міністерство фінансів України
зв’язку з працівниками митниці,
що працюють на місцях,
правоохоронними підрозділами
митниці та заінтересованими
особами, наприклад торгівцями,
правовласниками тощо
Розробка стандартних
алгоритмів дій працівників
митниці при здійсненні контролю
дотримання ПІВ до, під час та
після їх випуску в заявлений
режим

ДФС
Мінфін

ІІI
квартал
2018

Стандартні алгоритми
дій затверджено
наказами Мінфіну

Розробка спеціальних профілів
ризику для контролю за
товарами, що можуть
порушувати ПІВ

Мінфін
ДФС

ІІI
квартал
2017

Профілі ризику
розроблено та
затверджено

Створення та забезпечення
функціонування бази даних по
ПІВ, що забезпечує доступ
працівників митниці до
інформації щодо заяв про
сприяння захисту ПІВ, компаній,
товарів, контактну інформацію,
призупинення митного
оформлення тощо

ДФС
Мінфін

ІІI
квартал
2018

Забезпечено
повноцінне
функціонування бази
даних та доступ до неї
працівників митниці

Міністерство фінансів України
Проведення навчання з питань
захисту прав інтелектуальної
власності для працівників
митниці, які безпосередньо
здійснюють митні формальності

ДФС
Мінфін

постійно

Навчання з питань
захисту прав
інтелектуальної
власності проводяться

Розміщення на інтернет-сторінці
митниці детальної інформації
щодо захисту ПІВ (форми заяв,
правила заповнення, інструкції
дій для правовласників тощо)

ДФС
Мінфін

постійно

Інформація розміщена
на інтернет-сторінці
митниці та регулярно
оновлюється

Забезпечення можливості
подання заяв в електронній
формі

ДФС
Мінфін

постійно

Забезпечено
можливість
електронного подання
заяв
Угоди про взаємну
допомогу
розробляються та
підписуються

Ратифікація необхідних
міжнародних конвенцій і угод з
метою забезпечення
міжвідомчого співробітництва та
обміну інформацією з питань
захисту ПІВ в країні та на
міжнародному рівні, включаючи
взаємну адміністративну
підтримку та надання допомоги у
розробці інструментів захисту
ПІВ

постійно
Мінфін
ДФС

Міністерство фінансів України

НАПРЯМ 16: «ІНФОРМАЦІЙНІ ТА КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
Мета
Створити службу інформаційних та комунікаційних технологій (ІТ) та інтегроване IT-середовище, яке повністю
підтримує стратегію діяльності митної адміністрації у відповідності з міжнародними стандартами (наприклад,
стандартів ВМО) та, у відповідних випадках, з вимогами ЄС (зокрема, E-customs, багаторічне стратегічне
планування (MASP)).
Стратегічні завдання
o Розробка політики управління ІТ, яка підтримує стратегію діяльності організації.
o Розробка технічної політики ІТ, яка забезпечує наявність необхідного обладнання.
o Розробка політики ІТ додатків, яка послідовно забезпечує відповідність ІТ-додатків вимогам організації.
o Розробка операційної ІТ-політики, яка забезпечує безпеку та надійне документування для користувачів
та інструменти звітності для керівників.
o Розробка стратегії спеціального навчання для ІТ-персоналу та користувачів.

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання
1. Розвиток інституційної
спроможності митниці з
питань інформаційних та
комунікаційних
технологій

Найменування заходів
Створення центру компетенції з
питань митних інформаційних та
комунікаційних технологій Служби митних інформаційнокомунікаційних технологій,
основними завданнями якої буде
розробка та підтримка
програмного забезпечення для
митної ІТ-системи
Вирішення питання
фінансування Служби митних
інформаційно-комунікаційних
технологій та належного рівня
оплати праці ІТ-фахівців
Визначення організаційноправової форми існування
Служби та її підпорядкування
Затвердження структури,
функцій та штатного розпису
Проведення аудиту безпеки

Виконавці
Мінфін
ДФС

Строк
викона
ння
ІІ
квартал
2018 р.

Мінфін
ДФС

І
квартал
2018 р.

Мінфін
ДФС

І
квартал
2018 р.

ДФС
Мінфін

І
квартал
2018 р.

Мінфін

2017 р.

Індикатор виконання
Створено та
забезпечено
функціонування
Служби митних
інформаційнокомунікаційних
технологій
Забезпечено
фінансування
створення та
функціонування
Служби
Визначено та
затверджено
Положення про
Службу
Розроблено та
затверджено
структуру, штатний
розпис Служби
Отримано висновки та
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2. Розвиток митної ІТсистеми. Впровадження
програми безпеки митних
даних.

митних даних, архітектури
засобів та методів захисту
інформації

ДФС

–
ІІ кварта
л 2018
р.
постійно

пропозиції за
результатами аудиту

Розроблення та впровадження
комплексу технічних та
організаційних заходів з
недопущення несанкціонованого
втручання в митні ІТ системи,
попередження витоків
інформації з цих систем,
встановлення відповідальності
за нецільове використання,
розповсюдження митної
інформації, несанкціоноване
внесення змін до ІТ-системи
тощо
Забезпечення фінансування
заходів для впровадження
програми безпеки митних даних
Розробка комплексного плану
розвитку митної ІТ-системи

ДФС
Мінфін

Мінфін
ДФС

постійно

ДФС
Мінфін

ІІ
квартал
2018 р.

Комплекс технічних та
організаційних заходів
фінансується
Розроблено та
затверджено план
розвитку ІТ-системи

Розроблено та
впроваджено
комплекс технічних та
організаційних заходів
з урахуванням
висновків та
рекомендацій аудиту

Міністерство фінансів України

Розвиток ІТ-систем митниці:
єдиної автоматизованої
інформаційної системи;
автоматизованої системи
митного оформлення товарів;
автоматизованої системи
аналізу та управління ризиками
Розробка політики управління ІТ,
технічної політики ІТ та політики
застосування ІТ, які
передбачатимуть, зокрема,
питання управління кадрами ІТ,
залучення ІТ спеціалістів до
процесів розробки стратегій
розвитку митної справи,
планування витрат на підтримку
ІТ та їх моніторинг, політику
закупок в сфері ІТ та контроль за
їх своєчасністю, порядок
реагування та заходи у випадках
надзвичайних ситуацій (перехід
в аварійний режим та
відновлення), проведення
регулярних стрес-тестів,
визначення осіб, відповідальних

ДФС
Мінфін

постійно

Митна ІТ-система
забезпечує здійснення
митного контролю та
оформлення,
спрощення митних
процедур у
відповідності з діючим
законодавством

ДФС
Мінфін

ІІІ
квартал
2018 р.

Розроблено та
затверджено політику
управління ІТ,
технічну політику ІТ,
політику застосування
ІТ

Міністерство фінансів України
за управління ІТ-системами,
розробку стандартів
документації, запитів, звітів,
моніторингу та контролю ІТсистеми, створення системи
інвентарного обліку розміщення
та використання апаратних
засобів та програмного
забезпечення, створення
компонентів ІТ системи, що
забезпечують взаємодію
національних та європейських ІТ
систем тощо.

Міністерство фінансів України

НАПРЯМ 17: «ІНФРАСТРУКТУРА ТА ОБЛАДНАННЯ»
Мета
Розвивати, підтримувати та розміщувати інфраструктуру та сучасне обладнання, яке повністю підтримує
стратегію діяльності митної адміністрації та підвищує ділову ефективність за допомогою застосування
технології.
Стратегічні завдання
o Розробка плану інвестування з урахуванням пріоритетних завдань, короткострокових та довгострокових
потреб.
o Розробка фінансових програм для підтримки плану інвестування та організаційного планування з
урахуванням потреби в кваліфікованих кадрах, умов праці, нових технологій, об'єктів, операторів торгівлі
та будь-яких інших відповідних факторів.
o Міжнародна співпраця із країнами-сусідами з питань створення, розміщення та обслуговування
прикордонної інфраструктури.
o Забезпечення навчання з питань закупівель обладнання та роботі з ним.

Міністерство фінансів України

Найменування
завдання
1. Проведення аудиту
обладнання митниці

2. Управління
інфраструктурою та

Найменування заходів

Виконавці

Строк
викона
ння
ІV
квартал
2017 р.

Зведений звіт про
результати ревізії
обладнання

ДФС
Мінфін

І
квартал
2018 р.

Розроблено
пропозиції за
результатами ревізії

Електронна система
інвентаризації та
моніторингу створена
та функціонує
Розроблено та
реалізовуються
програми

Здійснення ревізії (кількісний та
якісний стан) обладнання
(вагових комплексів, сканерів,
транспортних засобів тощо), що
використовується митними
органами на предмет
відповідності його технічних
характеристик потребам
української митниці
Розробка за результатами ревізії
рекомендації щодо необхідності
забезпечення інфраструктури та
обладнання, використання
наявних ресурсів
(інфраструктура, обладнання,
персонал тощо)
Створення електронної системи
інвентаризації та моніторингу
основних засобів

ДФС
Мінфін

ДФС
Мінфін

ІІ
квартал
2018 р.

Підготовка короткострокових та
середньострокових планів
інвестування та виділення

ДФС
Мінфін

20172018

Індикатор виконання

Міністерство фінансів України
обладнанням

бюджетних коштів на підтримку
та функціонування митної
інфраструктури та обладнання
Розробка методики оцінки
потреб в закупівлях (наприклад,
на основі аналізу економічної
ефективності)
Створення системи для
регулярного перегляду та оцінки
можливості застосування більш
сучасних и рентабельних
технологій для інфраструктури
та обладнання
Економічне та функціональне
обґрунтування розміщення й
кількості інфраструктури та
обладнання з метою
максимального використання
наявних ресурсів (кадри,
інфраструктура, навчання,
обладнання и т.п.) з
урахуванням потреб в
матеріально-технічному
забезпеченні.
Сприяння економічним
операторам у вирішені

інвестування
ДФС
Мінфін

20172018

Затверджено
відповідну методику

ДФС
Мінфін

20172018

ДФС
Мінфін

постійно

Створена й
функціонує система
для відслідковування
технологічних новацій
у сфері
інфраструктури й
обладнання
Економічне та
функціональне
обґрунтування
розміщення й кількості
інфраструктури та
обладнання
застосовується

ДФС

постійно

Під час вибору місць
розміщення

Міністерство фінансів України
логістичних та процедурних
питань, зокрема, щодо
розміщення підрозділів митного
оформлення, створення зон
митного контролю з
урахуванням реальних потреб
торгівлі та економічних
операторів а також міжнародних
потоків комерційних вантажів

Мінфін

Створення системи захисту
об’єктів інфраструктури та
обладнання від пошкоджень,
крадіжок, втрати тощо
Забезпечення об’єктів митної
інфраструктури відповідним
обладнанням і матеріальною
базою для огляду, які
забезпечують проведення
ефективних і раціональних
перевірок та виявлення
порушень

ДФС
Мінфін

20172019

ДФС
Мінфін

постійно

підрозділів митного
оформлення,
створення зон
митного контролю
враховуються потреби
економічних
операторів та
статистика
міжнародних потоків
комерційних вантажів
Забезпечено захист
інфраструктури та
обладнання
Затверджені
нормативи
облаштування і
забезпечення
відповідним
обладнанням
контрольних пунктів
на кордоні та
всередині країни
Забезпечується
фінансування

Міністерство фінансів України
Наявність радіотелекомунікаційних засобів, які
забезпечують і підвищують
ефективність оперативної
роботи
Наявність інструментів і
обладнання, що дозволяють
здійснювати контроль
транспортних засобів і вантажів
безпечно і ефективно
(наприклад, набори
інструментів, підйомники для
автомобілів, навантажувачі) і
виявлення захованих товарів
(наприклад, ядерних матеріалів,
наркотиків і вибухових речовин)
Наявність відповідних
інструментів і обладнання при
відборі зразків для
лабораторних досліджень
(включаючи засоби особистого
захисту)

ДФС
Мінфін

постійно

Засоби зв’язку в
наявності та
функціонують

ДФС
Мінфін

постійно

Інструменти і
обладнання в
наявності та
використовуються

ДФС
Мінфін

постійно

Інструменти і
обладнання в
наявності та
використовуються
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3. Уніфікація вимог до
митної інфраструктури

Встановлення в пунктах
перетину кордону, морських
портах і аеропортах обладнання
для огляду без розкриття
вантажу, в якому
застосовуються технології
рентгенівського і гаммавипромінювання. Застосування
мобільних рентгенівських
установок також для перевірок
всередині країни
Застосування стаціонарного
обладнання для виявлення
радіоактивних речовин в
вантажних і пасажирських
терміналах, де це доцільно

ДФС
Мінфін

постійно

Обладнання в
наявності та
використовується
Виділяються кошти на
експлуатацію

ДФС
Держприкор
донслужба
Мінфін
МВС
Мінприроди

постійно

Обладнання в
наявності та
використовується
Виділяються кошти на
експлуатацію

Розробка єдиних стандартів
(вимог) до відкриття,
облаштування, якості та заміни
митної інфраструктури портів,
митних складів, митних
терміналів, пунктів пропуску та
місць митного оформлення
товарів для зручності їх
користування

ДФС
Мінфін

ІІ-ІІІ
квартал
2018 р.

Затверджено
стандарти митної
інфраструктури та
обладнання
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4. Зони митного
контролю

5. Запровадження
механізму взаємодії
держави та бізнесу щодо
розвитку митної
інфраструктури

Використання системи
інвентаризації/управління
основними засобами для
відслідковування розташування,
використання і потреби ремонту
інфраструктури і обладнання
митної адміністрації

ДФС
Мінфін

ІІ-ІІІ
квартал
2018 р.

Впорядкування вимог до
відкриття та облаштування зон
митного контролю, зокрема для
залізниць (постійні, тимчасові)

Мінфін
ДФС

ІІ-ІІІ
квартал
2018 р.

Визначення переліку послуг, що
можуть надаватись суб’єктами
господарської діяльності в зоні
митного оформлення із чітким
встановленням прав та
обов’язків таких суб’єктів
Встановлення вимог щодо
розміщення в зоні митного
контролю об’єктів сфери
обслуговування (установа банку,
страхова, митний брокер,
гарант, заклади харчування та

Мінфін
ДФС

ІІ
квартал
2018 р.

Мінфін
ДФС

ІІ
квартал
2018 р.

Створена й
використовується
електронна система
інвентаризації/управлі
ння основними
засобами
Існуючі дані про
інвентаризацію/основн
их засобах внесені до
системи
Розроблено та
затверджено вимоги
до відкриття та
розміщення зон
митного контролю
Перелік послуг, що
можуть надаватись
СГД в зоні митного
оформлення
визначено та
затверджено
Розроблено та
затверджено вимоги
щодо розміщення
об’єктів
обслуговування в зоні
митного контролю
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медицини тощо)
Запровадження державного
регулювання цін за послуги, що
надаються на митних терміналах
недержавної форми власності

6. Розвиток
співробітництва на
місцевому,
національному та
міжнародному рівні з
питань ефективного та
раціонального
використання
інфраструктури та
обладнання

Розробка рекомендацій щодо
спільного з іншими відомствами,
митницями суміжних країн
використання інфраструктури та
обладнання з чітким
визначенням прав та обов’язків
в рамках такої співпраці
Визначення переліку послуг (без
передання функцій митного
контролю), що можуть
надаватись суб’єктами
господарської діяльності на
засадах аутсорсингу з чітким
визначенням прав та обов’язків
таких підприємств
Створення законодавчих підстав
(без передання функцій митного
контролю) для співробітництва
залучення обладнання

Мінфін
Мінекономр
озвитку
АМКУ
ДФС

ІІ
квартал
2018 р.

Розроблено
законопроект про
внесення змін до
Митного кодексу
України та подано до
Верховної Ради
України
Розроблено
рекомендацї

ДФС
Мінфін

2018

Мінфін
ДФС

ІІ
квартал
2018 р.

Перелік послуг, що
можуть надаватись на
умовах аутсорсингу,
визначено та
затверджено

Мінфін
ДФС

ІІ
квартал
2018 р.

Розроблено
пропозиції щодо
залучення «готових
рішень»
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7. Інтеграція обладнання
із ІТ-системою
8. Удосконалення
системи сканування

9. Забезпечення
фінансування митних
органів на потреби
інфраструктури,
обладнання та

приватного сектору за
принципом «готового рішення»
Впровадження в пунктах
пропуску та митних терміналах
системи інтелектуального
відеонагляду з виводом
результатів у Моніторинговий
центр
Впровадження сканування на
основі аналізу ризиків.
Перегляд та актуалізація
існуючих нормативних
документів, що регламентують
використання митного
обладнання
Встановлення плати за
виконання митницею митних
формальностей, що
співрозмірна з вартістю витрат
митниці на митне оформлення
Визначення плати за виконання
митних формальностей
джерелом доходів митниці на
потреби придбання та
утримання митної
інфраструктури та обладнання

Мінфін
ДФС

ІІ-ІІІ
квартал
2018 р.

Забезпечено
функціонування
системи
інтелектуального
відео нагляду

Мінфін
ДФС

ІІ
квартал
2018 р.
ІІ-ІІІ
квартал
2018 р.

Систему сканування
впроваджено

Мінфін
ДФС

Мінфін
ДФС

ІІ
квартал
2018 р.

Мінфін
ДФС

І
квартал
2018 р.

Розроблено та
затверджено
відповідні
нормативно-правові
акти
Визначено та
затверджено розмір
плати за виконання
митних
формальностей
Плату за виконання
митних
формальностей
встановлено
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забезпечення форменим
одягом

Проведення тренінгів,
інструктажів для працівників
митниці з питань безпечного і
правильного використання та
обслуговування об’єктів
інфраструктури та обладнання
Забезпечення працівників
форменим одягом

Мінфін
ДФС

постійно

Заходи проводяться

Мінфін
ДФС

постійно

Працівники
забезпечені
форменим одягом
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НАПРЯМ 18: «МИТНА ЛАБОРАТОРІЯ»
Мета
Створити лабораторну службу, яка підтримує митницю, визначаючи характер, тарифну класифікацію,
походження та вартість товарів для цілей стягнення митних платежів, реалізації заходів торговельної політики
(включаючи антидемпінгові) та допомагає захищати навколишнє середовище і населення держави.
Стратегічні завдання
o Розробка правової основи для функціонування митних лабораторій.
o Розробка та впровадження політики управління лабораторіями, систем управління якістю, процедур та
методів роботи у відповідності до вимог законодавства та / або стандартів та / або найкращих практик.
o Налагодження взаємодії з іншими митними лабораторіями, офіційними органами та кваліфікованими
аналітичними установами в країні та за її межами.
o Досягнення максимальної ефективності та автентичності лабораторних досліджень за допомогою
кваліфікованого та підготовленого персоналу.
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Найменування
завдання
1. Підвищення
інституційної
спроможності митних
лабораторій

Найменування заходів

Виконавці

Строк
викона
ння
ІІІ
квартал
2018 р.

Забезпечення спроможності
митної лабораторії здійснювати
лабораторні дослідження та
аналізи зразків для всіх митних
та пов'язаних з ними цілей як
шляхом власних лабораторних
досліджень, так і шляхом
координації зовнішніх послуг

ДФС
Мінфін

Створення правових засад для
забезпечення можливості
реалізації функції митної
лабораторії зовнішньою
кваліфікованою установою,
авторизованою митницею

Мінфін
ДФС

ІІ
квартал
2018 р.

Розробка та затвердження
інструкцій та кваліфікаційних
вимог для працівників митних
лабораторій з чітким
встановленням прав, обов’язків,
та відповідальності

ДФС
Мінфін

І
квартал
2018 р.

Індикатор виконання
Укладено відповідні
угоди із зовнішніми
кваліфікованими
установами щодо
лабораторних
досліджень за
напрямками, які ще не
охоплені митною
лабораторією
Розроблено
законопроект про
внесення змін до
Митного кодексу
України та подано до
Верховної Ради
України
Розроблено та
затверджено інструкції
та кваліфікаційні
вимоги
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Запровадження належного рівня
оплати праці для працівників
митних лабораторій

Мінфін
ДФС

Організація навчання
працівників митних лабораторій

ДФС
Мінфін

ІI
квартал
2018 р.

постійно

Розроблено та
затверджено порядок
оплати працівників
митних лабораторій
Розроблено та
затверджено систему
заохочень для
працівників митних
лабораторій
Розроблено та
затверджено систему
підтвердження
кваліфікації та
навичок для цілей
оплати праці
Навчальні заходи для
працівників митних
лабораторій
здійснюються
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2. Удосконалення
процедур та методів
роботи митних
лабораторій

Перегляд положень Митного
кодексу України та нормативних
актів з питань здійснення
лабораторних досліджень,
зокрема, щодо:
- приведення порядку та
нормативів відбору проб
(зразків) товарів у відповідність
до вимог товарознавчої
експертизи щодо таких товарів;
- забезпечення збереження
інформації про зразки, аналізи,
результати, висновки;
- збільшення строку зберігання
контрольних зразків у разі
судових спорів, заяви
декларанта тощо);
- застосування засобів
ідентифікації до зразків, у т.ч.
контрольних, які повертаються
економічному оператору після
закінчення строку їх зберігання у
митній лабораторії або
передаються за заявою
економічного оператора для
повторних досліджень в рамках
процедури оскарження;

Мінфін
ДФС

ІІ
квартал
2018 р.

ІV
квартал
2018 р.

Розроблено
законопроект про
внесення змін до
Митного кодексу
України та подано до
Верховної Ради
України

Розроблено та
внесено зміни до
нормативно-правових
актів з питань
здійснення
лабораторних
досліджень
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- визначення порядку та умов
доставки зразків товарів до
митних лабораторій
транспортними (поштовими)
операторами;
- встановлення обов'язку
підготовки звіту про
лабораторну експертизу та
надання його як митній
адміністрації, так і економічному
оператору, у якого були
відібрані зразки (проби) товарів

3. Впровадження
мобільних лабораторій

Розробка та впровадження
методів та процедур
проведення лабораторних
досліджень

ДФС
Мінфін

постійно

Розробка процедур та
стандартів для працівників
митних лабораторій (в т.ч.
забезпечення правил безпеки,
охорони праці)
Створення правових засад для
забезпечення функціонування
мобільних лабораторій

ДФС
Мінфін

ІV
квартал
2017 р.

Мінфін
ДФС

20182019 р.

Методи й процедури
проведення
лабораторних
досліджень
розробляються й
впроваджуються
Процедури та
стандарти роботи
митних лабораторій
розроблено та
затверджено
Розроблено та
прийнято нормативноправові акти,
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4. Забезпечення митниць
обладнанням та
спеціалізованим
програмним
забезпеченням для
здійснення
лабораторного
дослідження

Забезпечення мобільних
лабораторій обладнанням та
програмним забезпеченням

Мінфін
ДФС

20182019 р.

Встановлення механізмів
належного фінансування
лабораторій (виділення коштів
на придбання та ремонт
обладнання )
Впровадження сучасних
технологій та оновлення
обладнання

Мінфін
ДФС

2018 р.

Мінфін
ДФС

постійно

Оснащення митниць приладами
для здійснення експресдосліджень

Мінфін
ДФС

20182020 р.

необхідні для
функціонування
мобільних
лабораторій
Забезпечено
необхідним
обладнанням та
програмним
забезпеченням
Визначено та
впроваджено
механізм
фінансування
лабораторій
Митні лабораторії
забезпечується
сучасним
обладнанням
Забезпечено
здійснення експресдосліджень
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НАПРЯМ 19: «ВНУТРІШНІЙ АУДИТ»
Мета
Надати незалежну, об'єктивну впевненість вищому керівництву в тому, що системи управління ризиками,
контролю та управління в організації компетентно розробляються та працюють належним чином, а також
забезпечити реалізацію консультаційної функції, спрямованої на підвищення ефективності та вдосконалення
організації, а також на сприяння досягненню її завдань
Стратегічні завдання
o Розробка правової основи для впровадження та функціонування системи внутрішнього аудиту.
o Розробка системного, високоорганізованого підходу для здійснення оцінки та підвищення ефективності
процесів управління та контролю.
o Розвиток кадрових, управлінських та навчальних систем, що відповідають цілям та міжнародним
стандартам внутрішнього аудиту.
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Найменування
завдання
1. Забезпечення
правових засад
функціонування
внутрішнього аудиту

Найменування заходів

Виконавці

Строк
викона
ння
ІV
квартал
2017 р.

Реформування системи власної
(внутрішньої) безпеки та
створення правових засад для
забезпечення функціонування
внутрішнього аудиту митниці

Мінфін
ДФС

Впровадження порядку
здійснення внутрішнього аудиту
митниці (підстави, принципи та
умови проведення, визначення
уповноваженого підрозділу,
встановлення прав та
обов’язків)
Впровадження стандартів
здійснення внутрішнього аудиту,
управління якістю, підбору
кадрів
Створення механізмів для
здійснення систематичної оцінки
та удосконалення процесів
управління та контролю
Створення окремого

Мінфін
ДФС

І
квартал
2018 р.

Мінфін
ДФС

ІІІ
квартал
2018 р.

ДФС

ІІ

Індикатор виконання
Розроблено
законопроект про
внесення змін до
Митного кодексу
України та подано до
Верховної Ради
України
Розроблено та
затверджено Порядок
здійснення
внутрішнього аудиту
митниці
Затверджено
відповідні стандарти

Створено та

Міністерство фінансів України

2. Підвищення
інституційної
спроможності митниці з
питань виявлення
корупції

структурного підрозділу у складі
митниці, відповідального за
здійснення внутрішнього аудиту

Мінфін

квартал
2018 р.

забезпечено
функціонування
структурного
підрозділу
Розроблено та
затверджено Планграфік аудиту митниці
Створено та
забезпечено
функціонування
структурного
підрозділу
Забезпечено розробку
та впровадження
програм підготовки

Затвердження плану-графіку
аудиту митниці

ДФС
Мінфін

Створення окремого
структурного підрозділу у складі
митниці з питань виявлення та
запобігання корупції

ДФС
Мінфін

ІІ
квартал
2018
ІV
квартал
2017 р.

Розробка та впровадження
всеохоплюючих програм
підготовки внутрішніх аудиторів
для виявлення корупції
Розроблення та впровадження
механізмів взаємодії з
громадськістю,
підприємницькими структурами,
неурядовими організаціями з
питань виявлення та
запобігання корупції
Впровадження механізму
нагляду за співробітниками, які
опинились в складних
психологічних умовах

ДФС
Мінфін

постійно

ДФС
Мінфін

постійно

Розроблено механізм
взаємодії з питань
виявлення та
запобігання корупції

ДФС
Мінфін

постійно

Розроблено та
затверджено механізм
нагляду

Міністерство фінансів України

3. Організація усіх
процесів і процедур в
діяльності митниці таким
чином, щоб була
мінімізована можливість
неправомірної поведінки
керівництва та
працівників митниці

4. Процедури та методи
забезпечення виконання
рішень

(зловживання алкогольними
напоями, схильність до
азартних ігор, сімейні проблеми,
фінансові труднощі тощо)
Розробка і впровадження
системи забезпечення усунення
або зменшення можливостей
для неправомірної поведінки і
корупції, і також системи
внутрішніх штрафних санкцій за
неправомірні дії працівника

Розробка порядку контролю за
виконанням аудиторських
завдань, реагуванням та
імплементацією рекомендацій
аудиторських звітів
Впровадження зовнішнього
оцінювання Мінфіном якості
роботи підрозділу внутрішнього
аудиту
Розробка та впровадження

ДФС
Мінфін

постійно

ДФС
Мінфін

І
квартал
2018 р.

Мінфін
ДФС

постійно

Мінфін

ІІ

Здійснюється
систематичний
перегляд нормативноправових актів,
процесів і процедур з
метою виявлення
факторів, що
сприяють або можуть
сприяти вчиненню
корупційних
правопорушень, з
наступним усуненням
виявлених факторів
Розроблено та
затверджено порядок
здійснення контролю
Впроваджено
механізм зовнішнього
оцінювання
Розроблено та
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5. Забезпечення
незалежності та
неупередженості
функціонування
підрозділів внутрішнього
аудиту та з питань
виявлення й запобігання
корупції

вимог щодо:
- встановлення прямої заборони
на участь посадових осіб
підрозділів внутрішнього аудиту
та з питань виявлення й
запобігання корупції у
процедурах митного контролю
та оформлення;
- встановлення прямого
підпорядкування підрозділів
внутрішнього аудиту та з питань
виявлення й запобігання
корупції керівнику митниці та
забезпечення прямого та
необмеженого доступу до
керівництва митниці;
- забезпечення функціональної
незалежності підрозділів
внутрішнього аудиту та з питань
виявлення й запобігання
корупції;
- впровадження системи заходів
для контролю незалежності та
неупередженості працівників
підрозділів внутрішнього аудиту
та з питань виявлення й
запобігання корупції.

ДФС

квартал
2018 р.

затверджено
відповідний
нормативно-правовий
акт

Міністерство фінансів України

