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АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проєкту постанови Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 
â³ä 21 òðàâíÿ 2012 ð. ¹ 451»

². Âèçíà÷åííÿ ïðîáëåìè

Ðîçðîáëåííÿ ïðîºêòó ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè (äàë³ – ïðîºêò ïîñòàíîâè) ïîâ’ÿçàíî ³ç íåîáõ³äí³ñòþ âèêîíàííÿ âèìîã Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ – Êîäåêñ).
Â³äïîâ³äíî äî çì³í, âíåñåíèõ äî Êîäåêñó Çàêîíîì Óêðà¿íè â³ä 06.09.2018 ¹ 2530-VIII «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà äåÿêèõ ³íøèõ çàêîí³â Óêðà¿íè ùîäî çàïðîâàäæåííÿ ìåõàí³çìó «ºäèíîãî â³êíà» òà îïòèì³çàö³¿ çä³éñíåííÿ êîíòðîëüíèõ ïðîöåäóð ïðè ïåðåì³ùåíí³ òîâàð³â ÷åðåç ìèòíèé êîðäîí Óêðà¿íè», Êîäåêñ äîïîâíåíî íîâîþ ñòàòòåþ 2221 «Äîêóìåíòàëüíèé êîíòðîëü ó ñôåð³ ì³æíàðîäíèõ àâòîìîá³ëüíèõ ïåðåâåçåíü».
Çã³äíî ³ç çàçíà÷åíîþ ñòàòòåþ Êîäåêñó ó ïóíêòàõ ïðîïóñêó ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè ìèòí³ îðãàíè çä³éñíþþòü êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì àâòîìîá³ëüíèìè ïåðåâ³çíèêàìè çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ùîäî ì³æíàðîäíèõ àâòîìîá³ëüíèõ ïåðåâåçåíü çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî àâòîìîá³ëüíèé òðàíñïîðò» (äàë³ – êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àâòîìîá³ëüíèé òðàíñïîðò»). Ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ òàêîãî êîíòðîëþ çàòâåðäæóºòüñÿ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.
Òàê, â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 6 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àâòîìîá³ëüíèé òðàíñïîðò» ó ïóíêòàõ ïðîïóñêó ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè öåíòðàëüíèé îðãàí âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî çàáåçïå÷óº ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîäàòêîâó ³ ìèòíó ïîë³òèêó, ó ñôåð³ ì³æíàðîäíèõ àâòîìîá³ëüíèõ ïåðåâåçåíü çä³éñíþº:
êîíòðîëü íàÿâíîñò³ äîçâ³ëüíèõ äîêóìåíò³â íà âèêîíàííÿ ïåðåâåçåíü;
ãàáàðèòíî-âàãîâèé êîíòðîëü òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â;
êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì ïåðåâ³çíèêàìè ïðàâèë ïåðåâåçåííÿ íåáåçïå÷íèõ âàíòàæ³â;
êîíòðîëü âíåñåííÿ (íàðàõóâàííÿ) ïåðåâ³çíèêàìè-íåðåçèäåíòàìè ïëàòåæ³â çà ïðî¿çä àâòîìîá³ëüíèìè äîðîãàìè Óêðà¿íè;
êîíòðîëü ñïëàòè ïåðåâ³çíèêàìè øòðàô³â ÷è âèêîíàííÿ ïðèïèñ³â îðãàí³â êîíòðîëþ;
âåäåííÿ îáë³êó àâòîìîá³ëüíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ùî çä³éñíþþòü ì³æíàðîäí³ ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â ³ âàíòàæ³â àâòîìîá³ëüíèì òðàíñïîðòîì.
Öåíòðàëüíèé îðãàí âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî çàáåçïå÷óº ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîäàòêîâó ³ ìèòíó ïîë³òèêó, çä³éñíþº ó ïóíêòàõ ïðîïóñêó ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè äîêóìåíòàëüíèé êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì àâòîìîá³ëüíèìè ïåðåâ³çíèêàìè çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ùîäî ì³æíàðîäíèõ àâòîìîá³ëüíèõ ïåðåâåçåíü.
Òàêèì ÷èíîì, óðàõîâóþ÷è ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 2221 Êîäåêñó, âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ó ðîçðîáö³ ïðîºêòó ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî Òèïîâà òåõíîëîã³÷íà ñõåìà ïðîïóñêó ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí îñ³á, àâòîìîá³ëüíèõ, âîäíèõ, çàë³çíè÷íèõ òà ïîâ³òðÿíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ïåðåâ³çíèê³â ³ òîâàð³â, ùî ïåðåì³ùóþòüñÿ íèìè, çàòâåðäæåíà ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 21 òðàâíÿ 2012 ð. ¹ 451, äîïîâíþºòüñÿ äîäàòêîì, â ÿêîìó âèêëàäàºòüñÿ ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ ïîñàäîâèìè îñîáàìè ìèòíèõ îðãàí³â êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àâòîìîá³ëüíèé òðàíñïîðò».
Êð³ì òîãî, çã³äíî ³ç çì³íàìè äî Êîäåêñó, âíåñåíèìè Çàêîíîì â³ä 06.09.2018 ¹ 2530-VIII, òåðì³í «âèäè äåðæàâíîãî êîíòðîëþ» çàì³íåíî òåðì³íîì «çàõîäè îô³ö³éíîãî êîíòðîëþ» ³ ê³ëüê³ñòü òàêèõ âèä³â ñóòòºâî ñêîðî÷åíî.
Äî çàõîä³â îô³ö³éíîãî êîíòðîëþ çã³äíî ç ïóíêòîì 131 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 4 Êîäåêñó íàëåæàòü:
ô³òîñàí³òàðíèé êîíòðîëü;
âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíèé êîíòðîëü;
äåðæàâíèé êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì çàêîíîäàâñòâà ïðî õàð÷îâ³ ïðîäóêòè, êîðìè, ïîá³÷í³ ïðîäóêòè òâàðèííîãî ïîõîäæåííÿ, çäîðîâ’ÿ òà áëàãîïîëó÷÷ÿ òâàðèí, ùî ïðîâîäÿòüñÿ çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.
Ó çâ’ÿçêó ç öèì, ïðîºêòîì ïîñòàíîâè ïðîïîíóºòüñÿ âíåñòè çì³íè äî Òèïîâî¿ òåõíîëîã³÷íî¿ ñõåìè çä³éñíåííÿ ìèòíîãî êîíòðîëþ àâòîìîá³ëüíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ïåðåâ³çíèê³â ³ òîâàð³â, ùî ïåðåì³ùóþòüñÿ íèìè, ó ïóíêòàõ ïðîïóñêó ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí, Òèïîâî¿ òåõíîëîã³÷íî¿ ñõåìè çä³éñíåííÿ ìèòíîãî êîíòðîëþ çàë³çíè÷íèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ïåðåâ³çíèê³â ³ òîâàð³â, ùî ïåðåì³ùóþòüñÿ íèìè, ó ïóíêòàõ ïðîïóñêó ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí, Òèïîâî¿ òåõíîëîã³÷íî¿ ñõåìè çä³éñíåííÿ ìèòíîãî êîíòðîëþ ïîâ³òðÿíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ïåðåâ³çíèê³â ³ òîâàð³â, ùî ïåðåì³ùóþòüñÿ íèìè, ó ïóíêòàõ ïðîïóñêó ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí, ïîâ’ÿçàí³ ³ç çì³íàìè â òåðì³íàõ, à ñàìå òåðì³í «âèäè äåðæàâíîãî êîíòðîëþ» çàì³íåíî òåðì³íîì «çàõîäè îô³ö³éíîãî êîíòðîëþ».
Â òîé æå ÷àñ çàçíà÷åíèì ïðîºêòîì ïîñòàíîâè íå îõîïëþþòüñÿ âñ³ ³íø³ çì³íè, ïîâ’ÿçàí³ ³ç çì³íàìè â òåðì³íàõ, ÿê³ íåîáõ³äíî âíåñòè äî Òèïîâî¿ òåõíîëîã³÷íî¿ ñõåìè ïðîïóñêó ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí îñ³á, àâòîìîá³ëüíèõ, âîäíèõ, çàë³çíè÷íèõ òà ïîâ³òðÿíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ïåðåâ³çíèê³â ³ òîâàð³â, ùî ïåðåì³ùóþòüñÿ íèìè, à òàêîæ çì³íè äî Òèïîâî¿ òåõíîëîã³÷íî¿ ñõåìè çä³éñíåííÿ ìèòíîãî êîíòðîëþ âîäíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ïåðåâ³çíèê³â ³ òîâàð³â, ùî ïåðåì³ùóþòüñÿ íèìè, ó ïóíêòàõ ïðîïóñêó ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí, îñê³ëüêè çàçíà÷åí³ çì³íè âðàõîâàí³ Ì³í³íôðàñòðóêòóðè ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ íèì ïðîºêòó ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 21 òðàâíÿ 2012 ð. ¹ 451» (ùîäî ñòâîðåííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè «Ìîðñüêå â³êíî»).

Îñíîâí³ ãðóïè, íà ÿê³ ïðîáëåìà ñïðàâëÿº âïëèâ:
Ãðóïè
Òàê
Í³
Ãðîìàäÿíè

+
Äåðæàâà
+

Ñóá’ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ, ó òîìó ÷èñë³ ñóá’ºêòè ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà
+


Âðåãóëþâàííÿ çàçíà÷åíîãî ïèòàííÿ íå ìîæå áóòè çä³éñíåíî çà äîïîìîãîþ:
ðèíêîâèõ ìåõàí³çì³â, îñê³ëüêè òàê³ ïèòàííÿ ðåãóëþþòüñÿ âèêëþ÷íî íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè;
÷èííîãî ðåãóëÿòîðíîãî àêòà, îñê³ëüêè òàêèé àêò íå ïåðåäáà÷àº ìîæëèâîñò³ çàòâåðäæåííÿ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ìèòíèìè îðãàíàìè êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àâòîìîá³ëüíèé òðàíñïîðò».

II. Ö³ë³ äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ

Çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ âèìîã, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâ÷èì àêòîì.

III. Âèçíà÷åííÿ òà îö³íêà àëüòåðíàòèâíèõ ñïîñîá³â äîñÿãíåííÿ ö³ëåé

1. Àëüòåðíàòèâí³ ñïîñîáè äîñÿãíåííÿ ö³ëåé äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ:
Âèä àëüòåðíàòèâè
Îïèñ àëüòåðíàòèâè
Àëüòåðíàòèâà 1 

Ïðèéíÿòè ïîñòàíîâó Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 21 òðàâíÿ 2012 ð. ¹ 451».
Àëüòåðíàòèâà 2 

Çàëèøèòè ïîñòàíîâó Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 21 òðàâíÿ 2012 ð. ¹ 451 áåç çì³í.

2. Îö³íêà âïëèâó íà ñôåðó ³íòåðåñ³â äåðæàâè
Âèä àëüòåðíàòèâè
Âèãîäè
Âèòðàòè
Àëüòåðíàòèâà 1 
Ïðèéíÿòòÿ íîâîãî ðåãóëÿòîðíîãî àêòà íàäàñòü ìîæëèâ³ñòü çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ âèìîã çàêîíó òà øëÿõîì âíåñåííÿ çì³í äî ä³þ÷î¿ ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè çàòâåðäèòè ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ ïîñàäîâèìè îñîáàìè ìèòíèõ îðãàí³â êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àâòîìîá³ëüíèé òðàíñïîðò».
Âèçíà÷åííÿ ÷³òêîãî ïîðÿäêó ä³é äëÿ ïîñàäîâèõ îñ³á ìèòíèõ îðãàí³â ïðè çä³éñíåíí³ òàêîãî êîíòðîëþ.
Äîäàòêîâ³ âèòðàòè â³äñóòí³.
Âèòðàòè íà çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ ìèòíèìè îðãàíàìè – â ìåæàõ ô³íàíñóâàííÿ ÄÔÑ. 
Àëüòåðíàòèâà 2 
Â³äñóòí³
Çàëèøàºòüñÿ ÷èííå çàêîíîäàâñòâî áåç çì³í, íå çàáåçïå÷óºòüñÿ âèêîíàííÿ ïîëîæåíü Êîäåêñó.

3. Ïðÿìîãî âïëèâó íà ñôåðó ³íòåðåñ³â ãðîìàäÿí íåìàº. 

4. Îö³íêà âïëèâó íà ñôåðó ³íòåðåñ³â ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ

Çà äàíèìè, ðîçì³ùåíèìè íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Äåðæàâíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ç áåçïåêè íà òðàíñïîðò³, ñòàíîì íà 25 ñ³÷íÿ 2019 ðîêó ê³ëüê³ñòü àâòîìîá³ëüíèõ ïåðåâ³çíèê³â – ðåçèäåíò³â, ÿê³ ìàþòü ä³éñí³ ë³öåíç³¿ ó ñôåð³ ì³æíàðîäíèõ ïåðåâåçåíü ïàñàæèð³â òà âàíòàæ³â àâòîìîá³ëüíèì òðàíñïîðòîì, ó òîìó ÷èñë³ ó ñôåð³ ì³æíàðîäíèõ ïåðåâåçåíü íåáåçïå÷íèõ âàíòàæ³â òà íåáåçïå÷íèõ â³äõîä³â âàíòàæíèìè àâòîìîá³ëÿìè – 4566, ³ç íèõ ïåðåâ³çíèê³â ó ñôåð³ ì³æíàðîäíèõ ïåðåâåçåíü âàíòàæ³â àâòîìîá³ëüíèì òðàíñïîðòîì, ó òîìó ÷èñë³ ó ñôåð³ ì³æíàðîäíèõ ïåðåâåçåíü íåáåçïå÷íèõ âàíòàæ³â òà íåáåçïå÷íèõ â³äõîä³â âàíòàæíèìè àâòîìîá³ëÿìè – 2558.
Ïèòîìó âàãó ñóá’ºêò³â âåëèêîãî, ñåðåäíüîãî òà ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà çàçíà÷èòè íåìîæëèâî, îñê³ëüêè ïðîáëåìà îäíàêîâî âïëèâàº íà âñ³õ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ íåçàëåæíî â³ä ð³âíÿ äîõîäó.

Âèä àëüòåðíàòèâè
Âèãîäè
Âèòðàòè
Àëüòåðíàòèâà 1
Çàõîäè, ÿê³ áóäóòü ïðîâîäèòèñÿ ïîñàäîâèìè îñîáàìè ìèòíèõ îðãàí³â ïðè çä³éñíåíí³ êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì àâòîìîá³ëüíèìè ïåðåâ³çíèêàìè çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ùîäî ì³æíàðîäíèõ àâòîìîá³ëüíèõ ïåðåâåçåíü íàâåäåí³ ó ñòàòò³ 6 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àâòîìîá³ëüíèé òðàíñïîðò».
Âèçíà÷åííÿ ÷³òêîãî ïîðÿäêó ä³é äëÿ ïîñàäîâèõ îñ³á ìèòíèõ îðãàí³â ïðè çä³éñíåíí³ íèìè êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì àâòîìîá³ëüíèìè ïåðåâ³çíèêàìè çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ùîäî ì³æíàðîäíèõ àâòîìîá³ëüíèõ ïåðåâåçåíü íàäàñòü ìîæëèâ³ñòü ñóá’ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ êîíòðîëþâàòè ä³¿ ïîñàäîâèõ îñ³á ç ìåòîþ óíåìîæëèâëåííÿ ïåðåâèùåííÿ íèìè ñâî¿õ ñëóæáîâèõ ïîâíîâàæåíü.
Âèòðàòè ÷àñó ïåðåâ³çíèê³â – ðåçèäåíò³â, ïîâ’ÿçàí³ ³ç íåîáõ³äí³ñòþ çä³éñíåííÿ ïîñàäîâèìè îñîáàìè ìèòíèõ îðãàí³â êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àâòîìîá³ëüíèé òðàíñïîðò»:
1) ãàáàðèòíî-âàãîâèé êîíòðîëü òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â – â ñåðåäíüîìó áëèçüêî 40 õâ. íà 
1 òðàíñïîðòíèé çàñ³á;
2) êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì ïåðåâ³çíèêàìè ïðàâèë ïåðåâåçåííÿ íåáåçïå÷íèõ âàíòàæ³â - â ñåðåäíüîìó áëèçüêî 15 õâ. íà 1 òðàíñïîðòíèé çàñ³á;
3) êîíòðîëü ñïëàòè ïåðåâ³çíèêàìè øòðàô³â ÷è âèêîíàííÿ ïðèïèñ³â îðãàí³â êîíòðîëþ òà âåäåííÿ îáë³êó àâòîìîá³ëüíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ùî çä³éñíþþòü ì³æíàðîäí³ ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â ³ âàíòàæ³â àâòîìîá³ëüíèì òðàíñïîðòîì - â ñåðåäíüîìó áëèçüêî 15 õâ. íà 1 òðàíñïîðòíèé çàñ³á.
×àñîâ³ âèòðàòè íà 
1 òðàíñïîðòíèé çàñ³á ïðèçâîäÿòü äî äîäàòêîâèõ âèòðàò â 
ñóì³:
1) ãàáàðèòíî-âàãîâèé êîíòðîëü òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â – 16,84 ãðí (25,13 ãðí õ 40 õâ. / 60 õâ.);
2) êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì ïåðåâ³çíèêàìè ïðàâèë ïåðåâåçåííÿ íåáåçïå÷íèõ âàíòàæ³â – 6,28 ãðí (25,13 ãðí õ 15 õâ. / 60 õâ.);
3) êîíòðîëü ñïëàòè ïåðåâ³çíèêàìè øòðàô³â ÷è âèêîíàííÿ ïðèïèñ³â îðãàí³â êîíòðîëþ òà âåäåííÿ îáë³êó àâòîìîá³ëüíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ùî çä³éñíþþòü ì³æíàðîäí³ ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â ³ âàíòàæ³â àâòîìîá³ëüíèì òðàíñïîðòîì - 6,28 ãðí (25,13 ãðí õ 15 õâ. / 60 õâ.)
Àëüòåðíàòèâà 2
Çàëèøàþ÷è ä³þ÷å ðåãóëþâàííÿ áåç çì³í, âèãîäè â³äñóòí³: â³äñóòí³é ÷³òêèé ïîðÿäîê ä³é ïîñàäîâèõ îñ³á ìèòíèõ îðãàí³â ïðè çä³éñíåíí³ íèìè êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì àâòîìîá³ëüíèìè ïåðåâ³çíèêàìè çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ùîäî ì³æíàðîäíèõ àâòîìîá³ëüíèõ ïåðåâåçåíü.
Áåç çàòâåðäæåííÿ ïîðÿäêó âèòðàòè ïåðåâ³çíèê³â – ðåçèäåíò³â, ïîâ’ÿçàí³ ³ç íåîáõ³äí³ñòþ çä³éñíåííÿ ïîñàäîâèìè îñîáàìè ìèòíèõ îðãàí³â êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àâòîìîá³ëüíèé òðàíñïîðò» çàëèøàþòüñÿ, îñê³ëüêè çàõîäè, ÿê³ áóäóòü ïðîâîäèòèñÿ ïîñàäîâèìè îñîáàìè ìèòíèõ îðãàí³â ïðè çä³éñíåíí³ òàêîãî êîíòðîëþ âèçíà÷åí³ çàêîíîì.
Áåç çàòâåðäæåííÿ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³äïîâ³äíî äî Êîäåêñó ïîðÿäêó çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àâòîìîá³ëüíèé òðàíñïîðò» íåïîðîçóì³ííÿ ì³æ ìèòíèìè îðãàíàìè òà ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ç öüîãî ïèòàííÿ çàëèøàòüñÿ íåâðåãóëüîâàíèìè.

IV. Âèá³ð íàéá³ëüø îïòèìàëüíîãî àëüòåðíàòèâíîãî ñïîñîáó äîñÿãíåííÿ ö³ëåé

Ðåéòèíã ðåçóëüòàòèâíîñò³ (äîñÿãíåííÿ ö³ëåé ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïðîáëåìè)
Áàë ðåçóëüòàòèâíîñò³ (çà ÷îòèðèáàëüíîþ ñèñòåìîþ îö³íêè)
Êîìåíòàð³ ùîäî ïðèñâîºííÿ â³äïîâ³äíîãî áàëà
Àëüòåðíàòèâà 1
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Ö³ë³ ïðèéíÿòòÿ ðåãóëÿòîðíîãî àêòà áóäóòü äîñÿãíóò³ ïîâíîþ ì³ðîþ.
Àëüòåðíàòèâà 2

1
Не дозволяє досягнути поставлених цілей державного регулювання.

Ðåéòèíã ðåçóëüòà-òèâíîñò³
Âèãîäè 
(ï³äñóìîê)
Âèòðàòè (ï³äñóìîê)
Îá´ðóíòóâàííÿ â³äïîâ³äíîãî ì³ñöÿ àëüòåðíàòèâè ó ðåéòèíãó
Àëüòåðíàòèâà 1
Ïðèéíÿòòÿ íîâîãî ðåãóëÿòîðíîãî àêòà íàäàñòü ìîæëèâ³ñòü çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ âèìîã çàêîíó òà øëÿõîì âíåñåííÿ çì³í äî ä³þ÷î¿ ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè çàòâåðäèòè ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ ïîñàäîâèìè îñîáàìè ìèòíèõ îðãàí³â êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àâòîìîá³ëüíèé òðàíñïîðò».
Âèçíà÷àºòüñÿ ÷³òêèé ïîðÿäîê ä³é äëÿ ïîñàäîâèõ îñ³á ìèòíèõ îðãàí³â ïðè çä³éñíåíí³ òàêîãî êîíòðîëþ.
Â³äñóòí³. 
Ðåàë³çàö³ÿ íîðì ïðîºêòó ïîñòàíîâè çä³éñíþâàòèìåòüñÿ â ìåæàõ àñèãíóâàíü, ïåðåäáà÷åíèõ â áþäæåò³.

 ª íàéá³ëüø îïòèìàëüíîþ ñåðåä çàïðîïîíîâàíèõ àëüòåðíàòèâ, îñê³ëüêè äàº çìîãó äîñÿãíóòè ïîñòàâëåíèõ ö³ëåé äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ.
Àëüòåðíàòèâà 2
Â³äñóòí³.
Çàëèøàþ÷è ÷èííå ðåãóëþâàííÿ áåç çì³í, íå âèêîíóºòüñÿ çàâäàííÿ, âèçíà÷åíå Êîäåêñîì.
ª íàéã³ðøîþ, îñê³ëüêè íà â³äì³íó â³ä àëüòåðíàòèâè 1 íå äàº çìîãè äîñÿãíóòè ïîñòàâëåíèõ ö³ëåé äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ.

V. Ìåõàí³çìè òà çàõîäè, ÿê³ çàáåçïå÷àòü ðîçâ’ÿçàííÿ âèçíà÷åíî¿ ïðîáëåìè

1. Ìåõàí³çì ä³¿ ðåãóëÿòîðíîãî àêòà
Îñíîâíèì ìåõàí³çìîì äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ âèçíà÷åíî¿ ïðîáëåìè º ïðèéíÿòòÿ ïðîºêòó ïîñòàíîâè òà ôàêòè÷íà ðåàë³çàö³ÿ ¿¿ ïîëîæåíü.
Ï³äãîòîâëåíèì ïðîºêòîì ðåãóëÿòîðíîãî àêòà ïåðåäáà÷àºòüñÿ, óðàõîâóþ÷è ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 2221 Êîäåêñó, äîïîâíèòè Òèïîâó òåõíîëîã³÷íó ñõåìó ïðîïóñêó ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí îñ³á, àâòîìîá³ëüíèõ, âîäíèõ, çàë³çíè÷íèõ òà ïîâ³òðÿíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ïåðåâ³çíèê³â ³ òîâàð³â, ùî ïåðåì³ùóþòüñÿ íèìè, çàòâåðäæåíó ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 21 òðàâíÿ 2012 ð. ¹ 451, äîäàòêîì, â ÿêîìó âèêëàäàºòüñÿ ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ ïîñàäîâèìè îñîáàìè ìèòíèõ îðãàí³â êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àâòîìîá³ëüíèé òðàíñïîðò».
Êð³ì öüîãî, ïåðåäáà÷àºòüñÿ âíåñòè çì³íè äî äåÿêèõ òèïîâèõ òåõíîëîã³÷íèõ ñõåì, ïîâ’ÿçàí³ ³ç çì³íàìè â òåðì³íàõ, à ñàìå òåðì³í «âèäè äåðæàâíîãî êîíòðîëþ» çàì³íåíî òåðì³íîì «çàõîäè îô³ö³éíîãî êîíòðîëþ».

2. Îðãàí³çàö³éí³ çàõîäè âïðîâàäæåííÿ ðåãóëÿòîðíîãî àêòà â ä³þ
Для впровадження цього регуляторного акта в дію необхідно забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Мінфіну.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Для впровадження та виконання вимог регуляторного акта органи виконавчої влади, суб’єкти господарювання не нестимуть додаткових витрат.
Тест малого підприємництва (М-тест) не проводився, оскільки суб’єкти малого підприємництва додаткових витрат на виконання регулювання не зазнають та будуть в однакових умовах з іншими суб’єктами підприємництва.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта не обмежується в часі, що надасть можливість розв’язати проблеми та досягти цілей державного регулювання.
Зміна терміну дії акта можлива в разі зміни правових актів, на виконання вимог яких базується проєкт.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

1. Додаткових надходжень до держбюджету та місцевих бюджетів не передбачається. 
2. Дія акта поширюється на всіх перевізників-резидентів та в деяких випадках, визначених у регуляторному актів, що здійснюють переміщення товарів через митний кордон України автомобільним транспортом.
3. Показник витрат часу посадових осіб митних органів, суб’єктів господарювання при здійсненні контролю за дотриманням Закону України «Про автомобільний транспорт» відповідно до регуляторного акта не зміниться.
Не передбачається додаткових витрат коштів та часу платників податків. 
4. Рівень поінформованості підприємств високий. Проєкт регуляторного акта розміщено на офіційному вебсайті Мінфіну (www.minfin.gov.ua) та після прийняття буде опублікований в офіційних джерелах.
5. В якості показників результативності розглядатимуться:
кількість вантажних автомобільних транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України в напрямку в’їзду в Україну;
кількість автобусів, які переміщуються через митний кордон України в напрямку в’їзду в Україну;
кількість перевізників – резидентів, які переміщують автомобільні транспортні засоби через митний кордон України в напрямку в’їзду в Україну.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється шляхом обробки та аналізу інформації, отриманої від митниць ДФС, а також на підставі електронних даних, створених, оброблених та накопичених в інформаційних системах митних органів.
Базове відстеження результативності акта буде здійснюватись через рік після набрання чинності цим актом шляхом аналізу статистичних даних.
Повторне відстеження результативності акта буде здійснюватись через два роки з дня набрання ним чинності.
Виконавець із заходів відстеження – Державна фіскальна служба України.
У разі надходження пропозицій та зауважень щодо вирішення неврегульованих або проблемних питань буде розглядатись необхідність внесення відповідних змін.


В. о. державного секретаря
Міністерства фінансів України				              	     Олена БОГАЧОВА
 

