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ЗВІТ
про повторне відстеження результативності

постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2020 року № 971
«Про затвердження Порядку взаємодії між декларантами, їх 

представниками, іншими заінтересованими особами та митними органами, 
іншими державними органами, установами та організаціями, 

уповноваженими на здійснення дозвільних або контрольних функцій щодо 
переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення 

через митний кордон України, з використанням механізму «єдиного вікна» 
та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов 

Кабінету Міністрів України»

1. Вид та назва регуляторного акта
Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2020 року № 971 «Про 

затвердження Порядку взаємодії між декларантами, їх представниками, іншими 
заінтересованими особами та митними органами, іншими державними органами, 
установами та організаціями, уповноваженими на здійснення дозвільних або 
контрольних функцій щодо переміщення товарів, транспортних засобів 
комерційного призначення через митний кордон України, з використанням 
механізму «єдиного вікна» та визнання такими, що втратили чинність, деяких 
постанов Кабінету Міністрів України» (далі – постанова № 971).

2. Назва виконавця заходів із відстеження результативності 
регуляторного акта

Державна митна служба України.

3. Цілі прийняття регуляторного акта
Постанову № 971 прийнято на виконання вимог частини дев’ятої статті 331 

Митного кодексу України, згідно з якою порядок взаємодії між декларантами, їх 
представниками, іншими заінтересованими особами та митними органами, 
іншими державними органами, установами та організаціями, уповноваженими 
на здійснення дозвільних або контрольних функцій щодо переміщення товарів, 
транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, 
з використанням механізму «єдиного вікна» має бути затверджено Кабінетом 
Міністрів України.

4. Строк виконання заходів із відстеження
Повторне відстеження результативності здійснювалося через два роки з дня 

набрання чинності постановою № 971 у період з 02 січня 2023 року по 25 січня 
2023 року.

5. Тип відстеження
Повторне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження
Для проведення повторного відстеження результативності постанови № 971 

використано статистичний метод одержання результатів відстеження (на основі 
даних Державної митної служби України).
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7. Дані, на основі яких відстежувалася результативність акта, а також 
способи одержання даних

Збір статистичних даних проводився шляхом здійснення аналізу на основі 
даних Державної митної служби України, отриманих з єдиної автоматизованої 
інформаційної системи митних органів України.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Додаткових надходжень до державного та місцевих бюджетів, додаткових 

витрат коштів платників податків, пов’язаних з дією акта, не було, як і 
передбачалося.

Дія акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють  
декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України.

Основними показниками результативності акта є: кількість митних 
декларацій, за якими оформлено товари в митний режим імпорту, транзиту 
(прохідний транзит); кількість митних декларацій, за якими оформлено товари в 
митний режим імпорту, транзиту (прохідний транзит) з використанням 
механізму «єдиного вікна»; кількість суб’єктів господарювання, які 
оформлювали товари в митний режим імпорту, транзиту (прохідний транзит); 
кількість суб’єктів господарювання, які оформлювали товари в митний режим 
імпорту, транзиту (прохідний транзит) з використанням механізму «єдиного 
вікна».

Показники результативності регуляторного акта станом на 23 жовтня 2022 року:

Показник 23.10.2020 –
23.10.2021

24.10.2021 –
23.10.2022

Кількість митних декларацій, за якими оформлено 
товари в митний режим імпорту, транзиту 
(прохідний транзит)

2 292 057 1 713 087

Кількість митних декларацій, за якими оформлено 
товари в митний режим імпорту, транзиту 
(прохідний транзит) з використанням механізму 
«єдиного вікна»

933 250 545 798

Кількість суб’єктів господарювання, які 
оформлювали товари в митний режим імпорту, 
транзиту (прохідний транзит)

40 798 356 621

Кількість суб’єктів господарювання, які 
оформлювали товари в митний режим імпорту, 
транзиту (прохідний транзит) з використанням 
механізму «єдиного вікна»

19 336 19 365
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Отже, у процесі проведення порівняльного аналізу статистичних зведених 
даних за період з 23 жовтня 2020 року по 23 жовтня 2021 року та з 
24 жовтня 2021 року по 23 жовтня 2022 року отримано такі результати:

кількість митних декларацій, за якими оформлено товари в митний режим 
імпорту, транзиту (прохідний транзит) за період з 24 жовтня 2021 року по 
23 жовтня 2022 року знизилась та становить 74,74 % щодо цього показника за 
період з 23 жовтня 2020 року по 23 жовтня 2021 року;

кількість митних декларацій, за якими оформлено товари в митний режим 
імпорту, транзиту (прохідний транзит) з використанням механізму «єдиного 
вікна» за період з 24 жовтня 2021 року по 23 жовтня 2022 року знизилась і 
становить 58,48 %  щодо цього показника за період з 23 жовтня 2020 року по 
23 жовтня 2021 року.

Зменшення кількості митних декларацій, за якими оформлено товари в 
митний режим імпорту, транзиту (прохідний транзит), а відповідно і кількості 
митних декларацій, за якими оформлено товари в митний режим імпорту, 
транзиту (прохідний транзит) з використанням механізму «єдиного вікна» 
обумовлено суттєвим впливом чинників, пов’язаних із військовим вторгненням 
російської федерації на територію України, запровадженням з 24 лютого 
2022 року воєнного стану в Україні, встановленням простою в роботі деяких 
митниць, закриттям багатьох пунктів пропуску та переорієнтацією торгівельних 
потоків;

кількість суб’єктів господарювання, які оформлювали товари в митний 
режим імпорту, транзиту (прохідний транзит) за період з 24 жовтня 2021 року по 
23 жовтня 2022 року зросла на 874,11 % щодо цього показника за період з 23 
жовтня 2020 року по 23 жовтня 2021 року;

кількість суб’єктів господарювання, які оформлювали товари в митний 
режим імпорту, транзиту (прохідний транзит) з використанням механізму 
«єдиного вікна» за період з 24 жовтня 2021 року по 23 жовтня 2022 року зросла 
на 0,15 % щодо цього показника за період з 23 жовтня 2020 року по 23 жовтня 
2021 року. 

Значне збільшення кількості суб’єктів господарювання, які оформлювали 
товари в митний режим імпорту, транзиту (прохідний транзит) обумовлено тим, 
що через збройну агресію російської федерації проти України значно зросла, 
зокрема, кількість отримувачів як гуманітарної так і військово-технічної 
допомоги.

Крім того, відповідно до Закону України від 24 березня 2022 року 
№ 2142-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 
законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії 
воєнного стану» (далі – Закон) з 05 квітня 2022 року було звільнено 
від оподаткування ввізним митом, податком на додану вартість, акцизним 
податком операції з ввезення фізичними особами на митну територію України 
автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, 
транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб і більше, 
транспортних засобів для перевезення вантажів у митному режимі імпорту, що 
також призвело до значного збільшення кількості суб’єктів господарювання, які 
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оформлювали товари в митний режим імпорту. Зазначені норми Закону втратили 
чинність 01 липня 2022 року згідно із Законом України від 21 червня 2022 року 
№ 2325-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 
законодавчих актів України щодо перегляду окремих пільг з оподаткування».

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень 
акта – високий, оскільки постанову офіційно опубліковано в газеті «Урядовий 
кур’єр» від 23 жовтня 2020 року № 206, інформаційному бюлетені «Офіційний 
вісник України» від 06 листопада 2020 року № 87 та розміщено на офіційному 
вебпорталі Верховної Ради України.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей

На підставі результатів повторного відстеження результативності 
регуляторного акта можна зробити висновок про те, що впровадженням цього 
регуляторного акта створено умови для забезпечення процедури взаємодії між 
декларантами, їх представниками, іншими заінтересованими особами, 
Держпродспоживслужбою та іншими державними органами, установами та 
організаціями, уповноваженими на здійснення дозвільних або контрольних 
функцій щодо переміщення товарів, транспортних засобів комерційного 
призначення через митний кордон України, які передають митним органам 
відповідно до статті 197 Митного кодексу України відповідні дозвільні 
документи та/або відомості про включення (виключення) товару до (з) 
відповідного реєстру, та митними органами з використанням механізму «єдиного 
вікна».

Кожним контролюючим органом визначено власного адміністратора 
єдиного державного інформаційного веб-порталу «Єдине вікно для міжнародної 
торгівлі», який взаємодіє з головним адміністратором вебпорталу «Єдине вікно» 
в Держмитслужбі.

Інформаційно-телекомунікаційна система митних органів, до складу якої 
входить вебпортал «Єдине вікно», забезпечує можливість обміну інформацією з 
відповідними системами контролюючих органів з урахуванням принципу 
одноразового подання (внесення) декларантами або уповноваженими ними 
особами, контролюючими та митними органами в електронній формі необхідних 
документів та/або відомостей.

Міністр фінансів України                    Сергій МАРЧЕНКО


