
 

Протокол №3 

засідання Комітету з митних питань 

Громадської ради при Міністерстві фінансів України 

 

Дата та час проведення: 13 лютого 2020 року, 15год. 00 хв. 

Місце проведення: приміщення № 760 (вул. Межигірська, 11) 

 

присутні від Міністерства фінансів України: 

Олександр МОСКАЛЕНКО - директор Департаменту митної політики 

Міністерства фінансів України 
 

присутні від Державної митної служби України 

Роберт ЗЕЛДІ – заступник Голови Держмитслужби 
 

присутні від інститутів громадянського суспільства: 

13 членів Комітету з питань митної справи Громадської ради при Мінфіні, із 

них 3 – за довіреністю, та 5 експертів 

 

Порядок денний: 

1. Про проблемні питання, що виникають при здійсненні митних 

формальностей, та шляхи їх вирішення. 

2. Про рівень та формат комунікації між Комітетом та 

Держмитслужбою, опрацювання Дорожньої карти пріоритетних напрямів 

роботи Комітету на 2020 рік. 

3. Різне. 
 

Кворум є.  

 

Засідання відкрила Галина ВДОВІНА, яка запропонувала ухвалити 

проект порядку денного засідання Комітету з митних питань Громадської ради 

при Мінфіні (далі – Комітет). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

щодо затвердження порядку денного засідання Комітету  

 

«за» - 13 

«проти» - 0 

«утрималися» - 0 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити запропонований порядок денний. 

 

з питання першого порядку денного 

СЛУХАЛИ: 



Галину ВДОВІНУ, яка нагадала перелік проблемних питань, з якими 

стикається бізнес при здійсненні митних формальностей, що були порушені 

під час зустрічі з суб’єктами ЗЕД керівництва Київської митниці 

Держмитслужби, зокрема, процедура зняття форми контролю № 117, 

визначення рівня митної вартості , проведення оглядів ідентичних партій 

товару «білого» бізнесу.  

Підкреслила, що в умовах реформування Держмитслужби особливого 

значення набирають громадські обговорення нормативно-правових актів, як з 

точки зору новацій, так і через їх вплив на загальний бізнес-клімат в Україні. 

Наголосила на необхідності винесення на інтерактивний майданчик 

обговорення законопроекту по криміналізації контрабанди, а також щодо 

визначення рівня митної вартості, у тому числі, в частині недопущення 

узаконення індикативних цін та необхідності запровадження нових підходів 

до формування очікуваних планових показників, які доводяться Мінфіном. 

Запропонувала направити відповідне звернення до Держмитслужби 

щодо делегування повноважень інспектору митниці, за потреби, знімати 

форму контролю № 117; ініціювати проведення на базі Мінфіну «круглого 

столу» з обговорення питань декриміналізації контрабанди із широким 

залученням бізнес-спільноти; ініціювати перед Держмитслужбою проведення 

заходу для обговорення проблематики щодо визначення митної вартості у 

відповідності до міжнародних стандартів та недопущення повернення 

індикативних цін як підстави для визначення рівня митної вартості. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Роберт ЗЕЛДІ розповів про особливості роботи Держмитслужби в 

період становлення її базових чинників, а також висловився щодо: 

запровадження нового софту по діловодству; процедури оприлюднення 

підготовлених Держмитслужбою проектів нормативно-правових актів на сайті 

митниці, який наразі перебуває на етапі розробки; необхідності надання 

митниці оперативно-пошукової функції для ефективної протидії порушенням 

митних правил та боротьби з контрабандою; готовності дати вичерпну 

відповідь по кожному конкретному проблемному випадку під час митного 

оформлення; доцільності визначення митної вартості по принципу «долар не 

за кг, а за одиницю товару»; підтримки пропозиції бізнес-спільноти в частині 

підходів до формування очікуваних планових показників на підставі виключно 

економічних чинників, а не потреб бюджету; облаштування сканерами пунктів 

пропуску. 

Ірина САРГСЯН щодо необхідності раціонального використання 

робочого часу інспекторів шляхом розширення їх повноважень. 

Олександр АНДРЄЄВ щодо АСАУР, яка нівелює персональну 

відповідальність за прийняте рішення; щодо сумнівів у ефективності 

криміналізації контрабанди та можливих негативних наслідків для бізнесу;  

щодо норми статті 112 Податкового кодексу України, яка дає можливість 

притягувати до відповідальності за ухилення від сплати податків; щодо 



дотримання Інструкції ВМО із аналізу ризиків та формування цін при 

визначенні митної вартості. 

Сергій ТЕРЕЩЕНКО щодо розмежування функцій митної та 

комерційної пломб та необхідності в обов’язковому порядку накладати митну 

пломбу на вантажі; щодо недопущення повернення до індикативних цін, що 

протирічить низці Конвенцій, до яких приєдналася Україна; щодо організації 

системного технічного забезпечення функціонування сканерів у пунктах 

пропуску; щодо необхідності фахової підготовки спеціалістів Держмитслужби 

з питань визначення митної вартості.  

Ірина ЛЯДЕНКО щодо дотримання верховенства міжнародних 

договорів по відношенню до національного законодавства; неприпустимості 

домінування сервісної функції над контролюючою функцією митниці; щодо 

колективної відповідальності від відправника до водія і одержувача як 

запоруки ефективної протидії митним правопорушенням та альтернативи 

криміналізації контрабанди; щодо забезпечення виключно інформативно-

орієнтовного характеру середньозважених цін. 

Олександр МОСКАЛЕНКО щодо частки митних платежів у бюджеті 

різних країн; щодо доцільності створення та переваги Центру цінової 

інформації та розмежування понять «індикатор ризику» та «індикатив».  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

щодо направлення звернення до Держмитслужби в частині врегулювання 

ситуації зі зняттям форми контролю № 117.  
 

«за» - 13 

«проти» - 0 

«утрималися» - 0 

 

ВИРІШИЛИ: 

Направити звернення до Держмитслужби в частині врегулювання ситуації 

зі зняттям форми контролю № 117.  

Відповідальна:                                                                        Галина ВДОВІНА 

Термін виконання:                                                                        17.02.2020 
 

щодо проведення «круглого столу» з обговорення законопроекту про 

криміналізацію контрабанди. 

«за» - 13 

«проти» - 0 

«утрималися» - 0 

 

ВИРІШИЛИ: 

Ініціювати проведення на базі Мінфіну «круглого столу» з обговорення питань 

декриміналізації контрабанди. 

Відповідальна:                                                                        Галина ВДОВІНА 

Термін виконання:                                                                        28.02.2020 



 

щодо проведення робочої зустрічі на базі Держмитслужби з проблемних 

питань визначення рівня митної вартості  

«за» - 13 

«проти» - 0 

«утрималися» - 0 

 

ВИРІШИЛИ: 

Ініціювати проведення на базі Держмитслужби робочої зустрічі з проблемних 

питань щодо визначення рівня митної вартості 

Відповідальна:                                                                        Галина ВДОВІНА 

Термін виконання:                                                                        28.02.2020 

 

 

з питання другого порядку денного 

СЛУХАЛИ: 

Галину ВДОВІНУ, яка розповіла про неналежний рівень комунікації 

Держмитслужби з Комітетом, зауваживши, що частково це пояснюється 

об’єктивними причинами перехідного періоду. 

Зупинилася на необхідності активізувати співпрацю між Комітетом та 

Мінфіном у напряму широкого залучення представників Комітету до 

опрацювання законопроектів на стадії їх підготовки, що значно оптимізує 

процедуру обговорення у подальшому та сприятиме збалансованості підходів 

держави та бізнесу, що позитивно позначиться на дієвості нормативно-

правових актів. 

Розповіла про підготовлені Комітетом пропозиції до Плану реалізації 

державної політики для досягнення цілі 6.3 «Доброчесні експортери та 

імпортери України та громадяни мають прозорі, прості та передбачувані 

правила митного контролю та митного оформлення, при цьому їх економічні 

інтереси та інтереси щодо рівності конкурентних умов захищені» Програми 

діяльності Кабінету Міністрів України. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Олександр МОСКАЛЕНКО щодо алгоритму підготовки законопроектів, 

оприлюднення, особливості їх обговорення, опрацювання пропозицій та 

фінальної редакції; щодо пошуків оптимальної комунікації. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

щодо прийняття інформації до уваги  
 

«за» - 13 

 «проти» - 0 

«утрималися» - 0 

 

ВИРІШИЛИ: 



Інформацію взяти до уваги.  

 

з питання третього порядку денного 

СЛУХАЛИ: 

Ірину САРГСЯН, яка розповіла про проблемну ситуацію в частині 

необхідності сплати застави при переміщенні через митний кордон України 

автомобілів вантажопідйомністю до 3,5 т, що належать іноземним 

підприємствам, з комерційними вантажами та під керуванням громадян 

України. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Роберт ЗЕЛДІ щодо тлумачення позиції Держмитслужби по означеній 

проблематиці та потенційних ризиків у разі відміни сплати застави; щодо 

доцільності повернення до структури Держмитслужби підрозділу «митна 

варта». 

Олександр АНДРЄЄВ щодо відсутності належного контролю за 

автомобілями, які в’їзджають в Україну, за їх виїздом з території України. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Направити звернення до Держмитслужби з пропозицією надати 

роз’яснення в частині нормативного регламентування проблематики та 

направлення відповідного листа до митниць. 

Відповідальна:                                                                        Ірина САРГСЯН 

Термін виконання:                                                                        28.02.2020 
 

СЛУХАЛИ: 

Сергія ТРУСОВА, який запропонував створити робочу групу в структурі 

Комітету у форматі «митної лабораторії»; залучити чинні наукові заклади, 

громадські організації, наукових діячів, студентів Університету ДФСУ 

(Мінфіну) та Науково-дослідного інституту ДФСУ (Мінфіну) до співпраці з 

Комітетом в якості експертів для проведення громадських наукових експертиз 

та різних інтерактивних заходів з подальшим висвітленням їх результатів у 

соцмережі та журналі «Митний брокер». 
 

ВИСТУПИЛИ: 

Олександр МОСКАЛЕНКО щодо підтримки пропозиції Сергія 

ТРУСОВА з відтермінуванням її реалізації у квітні через велику 

завантаженість нормотворчою діяльністю. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Підтримати пропозиції Сергія ТРУСОВА та Олександра МОСКАЛЕНКА. 

 

 

Голова  Комітету                                                                       Галина ВДОВІНА 

 

Секретар                                                                         Владислав М’ЯСОЄДОВ 



Додаток  

до протоколу засідання Комітету 

13.02.2020 № 3 
 

Список присутніх на засіданні 13.02.2020 

 

Члени Комітету з митних питань Громадської ради при Мінфіні: 

1. Андреєв Олександр Леонідович 

2. Берестенко Віктор Вікторович – за довіреністю 

3. Богомолов Андрій Юрійович 

4. Вдовіна Галина Володимирівна  

5. Головко Лілія Іванівна 

6. Крилач Олена Миколаївна  

7. Марченко Вікторія Олександрівна – за довіреністю 

8. М'ясоєдов Владислав Вячеславович  

9. Платонов Олег Ісаакович– за довіреністю 

10. Саргсян Ірина Леонідівна  

11. Стеценко Петро Іванович 

12. Тасліцький Герман Ігорович 

13. Шавров Ігор Ігорович 

Експерти: 

1. Баязітов Лев Рауфович  

2. Ляденко Ірина Григорівна 

3. Терещенко Сергій Степанович 

4. Трусов Сергій Іванович 

5. Федоров Олександр Олегович 

 

 

Секретар                                                                         Владислав М’ЯСОЄДОВ 

 


