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ЗВІТ
про базове відстеження результативності

постанови Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1040 
«Про затвердження Порядку здійснення посадовими особами митних 

органів контролю за дотриманням автомобільними перевізниками 
законодавства України щодо міжнародних автомобільних перевезень 

та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 
від 21 травня 2012 р. № 451»

1. Вид та назва регуляторного акта
Постанова Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1040 

«Про затвердження Порядку здійснення посадовими особами митних органів 
контролю за дотриманням автомобільними перевізниками законодавства 
України щодо міжнародних автомобільних перевезень та внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 451».

2. Назва виконавця заходів із відстеження результативності 
регуляторного акта

Державна митна служба України.

3. Цілі прийняття регуляторного акта
Постанову прийнято на виконання вимог Митного кодексу України (далі –

Кодекс). З урахуванням положення статті 2221 Кодексу виникла необхідність у 
розробленні проекту постанови Кабінету Міністрів України, відповідно до 
якого Типову технологічну схему пропуску через державний кордон осіб, 
автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів 
перевізників і товарів, що переміщуються ними, затверджену постановою 
Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 451, доповнено 
додатком, в якому визначено порядок проведення посадовими особами митних 
органів контролю за дотриманням Закону України «Про автомобільний 
транспорт».

Крім того, згідно зі змінами до Кодексу, внесеними Законом від 06 вересня 
2018 року № 2530-VIII «Про внесення змін до Митного кодексу України та 
деяких інших законів України щодо запровадження механізму «єдиного вікна» 
та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через 
митний кордон України», термін «види державного контролю» замінено 
терміном «заходи офіційного контролю» і кількість таких видів суттєво 
скорочено.

4. Строк виконання заходів із відстеження
Базове відстеження результативності здійснено після набрання чинності 

постановою з 19 грудня 2019 року по 19 грудня 2020 року.
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5. Тип відстеження
Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження
Для проведення базового відстеження результативності постанови 

використано статистичні методи одержання результатів відстеження (на основі 
офіційних даних Державної митної служби України).

7. Дані, на основі яких відстежувалася результативність акта, а також 
способи одержання даних

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

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Надходжень до державного та місцевих бюджетів, пов’язаних з дією акта, 

немає, як і передбачалося.
Основними показниками результативності акта є: кількість вантажних 

автомобільних транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон 
України в напрямку в’їзду; кількість автобусів, що 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.

Показники результативності регуляторного акта станом на 19.12.2020:

Показник 19.12.2019 –
19.12.2020

Кількість вантажних автомобільних транспортних засобів, що 
переміщуються через митний кордон України в напрямку в’їзду 

1 271 469

Кількість автобусів, що переміщуються через митний кордон України 
в напрямку в’їзду в Україну

63 369

Кількість перевізників-резидентів, які переміщують автомобільні 
транспортні засоби через митний кордон України в напрямку в’їзду в 
Україну

16 859

Рівень поінформованості суб’єктів підприємств з основних положень акта 
високий, оскільки постанову опубліковано в офіційному виданні «Урядовий 
кур’єр», розміщено на офіційному вебпорталі Верховної Ради України та на 
офіційних вебсайтах Міністерства фінансів України і Держмитслужби.

Наведені показники слугуватимуть джерелом порівняльних даних для 
аналізу результативності постанови під час проведення повторного 
відстеження.
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9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей

На підставі результатів базового відстеження результативності 
регуляторного акта можна зробити висновок про те, що шляхом впровадження 
цього регуляторного акта врегульовано питання проведення посадовими 
особами митних органів контролю за дотриманням Закону України «Про 
автомобільний транспорт».

Так, відповідно до статті 6 Закону України «Про автомобільний 
транспорт» у пунктах пропуску через державний кордон України центральний 
орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику у сфері 
міжнародних автомобільних перевезень, здійснює:

контроль наявності дозвільних документів на виконання перевезень;
габаритно-ваговий контроль транспортних засобів;
контроль за дотриманням перевізниками правил перевезення небезпечних 

вантажів;
контроль внесення (нарахування) перевізниками-нерезидентами платежів 

за проїзд автомобільними дорогами України;
контроль сплати перевізниками штрафів чи виконання приписів органів 

контролю;
ведення обліку автомобільних транспортних засобів, що здійснюють 

міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну 

політику, здійснює у пунктах пропуску через державний кордон України 
документальний контроль за дотриманням автомобільними перевізниками 
законодавства України щодо міжнародних автомобільних перевезень.

З огляду на вищевикладене, проведений аналіз результативності 
регуляторного акта свідчить про те, що прийняття постанови дозволило досягти 
визначених цілей.

Міністр фінансів України                                Сергій МАРЧЕНКО


