
 

 

ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД 
 

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000009E0E2F0014838300  
Підписувач Драганчук Юрій Олегович 
Дійсний з 24.04.2020 13:01:11 по 24.04.2022 13:01:11 

Міністерство фінансів України 

Н4В$4ВВaQYUOО   
 

34010-12-5/36329 від 26.11.2020 
 

 
 

Звіт  

про базове відстеження результативності 

 наказу Міністерства фінансів України від 25.04.2019 № 176  

«Про затвердження Змін до Порядку надання та анулювання митницею   

статусу  уповноваженого (схваленого) експортера» 
 

1. Вид та назва регуляторного акта  
Наказ Міністерства фінансів України від 25.04.2019 № 176 «Про 

затвердження Змін до Порядку надання та анулювання митницею статусу 

уповноваженого (схваленого) експортера», зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 22 травня 2019 року за № 545/33516. 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження   результативності 

 Міністерство фінансів України.                                            

 

3. Цілі прийняття акта 

Метою прийняття наказу є: 

розвиток зовнішньоекономічної діяльності, лібералізація торгівлі товарами, 

гармонійний розвиток та розширення експортного потенціалу України шляхом 

усунення бар’єрів у торгівлі та диверсифікації експорту;  

створення вигідних умов для суб’єктів, які займаються 

зовнішньоекономічною діяльністю, шляхом надання можливості експортерам 

самостійно без оформлення сертифіката з перевезення (походження)  форми EUR.1 

декларувати походження товарів на комерційних документах при експорті до 

країн-членів ЄС та ЄАВТ, Чорногорії;  

виконання міжнародних зобов’язань Україною, взятих у рамках угод про 

вільну торгівлю, гармонізація із законодавством Європейського Союзу положень 

законодавства України; 

реалізація першочергових реформ та програм, схвалених Указом Президента 

України від 12 січня 2015 року № 5/5015 «Про Стратегію сталого розвитку 

«Україна – 2020», зокрема, за напрямом дерегуляції та розвитку підприємництва. 
 

Нормативно - правову базу у цій сфері державного регулювання 

становлять: 

 

Закон України від 16 вересня 2014 року № 1678-VI «Про ратифікацію Угоди 

про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони»;  

Закон України від 07 грудня 2011 року № 4091-VI «Про ратифікацію Угоди 

про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ, Угоди про сільське 
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господарство між Україною та Королівством Норвегія, Угоди про сільське 

господарство між Україною та Ісландією та Угоди про сільське господарство між 

Україною та Швейцарською Конфедерацією»; 

Закон України від 16 жовтня 2012 року № 5445-VI «Про ратифікацію Угоди 

про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії»; 

Митний кодекс України; 

Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 «Про Стратегію 

сталого розвитку «Україна – 2020». 

 
4. Строк виконання заходів з відстеження    

З 01 жовтня 2018 року по 03 листопада   2020 року. 

5. Тип відстеження 
 

Базове. 

 

6. Метод одержання результатів відстеження  
Для проведення базового відстеження необхідне використання статистичних 

даних. 
 
 

7.  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи отримання даних 
 

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалося 
шляхом аналізу зведених статистичних даних щодо: 

 

1. Кількості наданих митницями статусів уповноваженого (схваленого) 
експортера станом за період з 01.10.2018 по 31.12.2018 та за період з 01.10.2019 
по 31.12.2019;  

2. Кількості анульованих митницями статусів уповноваженого 
(схваленого) експортера станом на   01.01.2019 та станом на   01.01.2020;  

3. Рівня поінформованості громадян та суб’єктів господарювання. 
 
 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності  
1. Кількість наданих митницями статусів уповноваженого (схваленого) 

експортера за період з 01.10.2018 по 31.12.2018  становить 11 підприємств, а за 
період з 01.10.2019 по 31.12.2019  -  6 підприємств; 

 

2. Анульовані митницями статуси уповноваженого (схваленого) 
експортера станом на   01.01.2019 та станом на   01.01.2020 не зафіксовані. 

  
3. Рівень поінформованості громадян та суб’єктів господарювання – 

високий. 
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Зазначений нормативно-правовий акт розміщено на сайті 
zakon.rada.gov.ua.  
 
 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей.  

Результати реалізації наказу Міністерства фінансів України від 25.04.2019 

№ 176 оцінюються як високі. 

 У процесі   проведення порівняльного аналізу статистичних зведених 

даних за періоди з 01.10.2018 по 31.12.2018 та з 01.10.2019 по 31.12.2019 

отримано такі результати: 

- щодо кількості наданих митницями статусів уповноваженого 

(схваленого) експортера. 

Обсяги наданих митницями статусів уповноваженого (схваленого) 

експортера за періоди з 01.10.2018 по 31.12.2018 та з 01.10.2019 по 31.12.2019   

становить 17 підприємств. 

- щодо кількості анульованих митницями статусів уповноваженого 

(схваленого) експортера. 

            Кількість анульованих митницями статусів уповноваженого (схваленого) 

експортера станом на 01.01.2019 та станом на 01.01.2020 становить 0.    
 
 
Заступник  Міністра фінансів України                                                                                                 

з питань європейської  інтеграції                                             Юрій ДРАГАНЧУК 
 

 

 

 

 

 

 

 
Поліна Черняховська 206-57-38 
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