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Повідомлення про оприлюднення 

проекту наказу Міністерства фінансів України  

«Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів 

Міністерства фінансів України» 
 

Міністерство фінансів України на виконання вимог Закону України «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» 

повідомляє про оприлюднення проекту наказу Міністерства фінансів України 

«Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства 

фінансів України». 

Прийняття проекту наказу забезпечить приведення положень нормативно-

правових актів Мінфіну з питань відкриття та експлуатації митного складу та 

складу тимчасового зберігання у відповідність до чинного законодавства та їх 

відповідність принципам державної регуляторної політики. 

Проектом наказу передбачено: 

Проектом наказу пропонується затвердити Зміни до Порядку надання 

складським об’єктам статусу «митний склад» та позбавлення такого статусу, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 16.07.2012 № 835, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.08.2012 за № 1324/21636, та 

Положення про склади тимчасового зберігання, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 28.05.2012 № 613, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 01.08.2012 за № 1307/21619, в частині актуалізації 

переліку документів, що подаються для отримання дозволу на відкриття та 

експлуатацію митного складу та складу тимчасового зберігання. 

Крім того, у текстах Положення про склади тимчасового зберігання, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.05.2012 № 613, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.08.2012 за № 1307/21619, та 

додатків до нього пропонується слова «ЄАІС ДФС», «ДФС», «орган доходів і 

зборів» замінити відповідно словами «ЄАІС», «Держмитслужба», 

«контролюючий орган». 

Проект наказу оприлюднений на офіційній сторінці Міністерства фінансів 

України в мережі Інтернет (www.mof.gov.ua) у рубриці «Законодавство» розділі 

«Проекти регуляторних актів для обговорення» підрозділі «Проекти 

регуляторних актів для обговорення у 2021 р.». 

З метою налагодження всебічного громадського обговорення зауваження і 

пропозиції стосовно змісту проекту наказу просимо надавати протягом місяця з 

дня його оприлюднення у письмовій та електронній формі за наступними 

адресами: 

Міністерство фінансів України, 01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 12/2, 

e-mail: imykytiuk@minfin.gov.ua. 

Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, буд. 9/11, м. Київ, 

01011, е-mail: inform@dkrp.gov.ua. 
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