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ЗВІТ 
про базове відстеження результативності 

постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 665
«Деякі питання функціонування авторизованих економічних операторів»

1. Вид та назва регуляторного акта
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 665 

«Деякі питання функціонування авторизованих економічних операторів».

2. Назва виконавця заходів із відстеження
Державна митна служба України.

3. Цілі прийняття акта
Метою прийняття постанови є:
1) виконання зобов’язань, визначених статями 80, 84 Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС в частині наближення українського митного законодавства 
до митного законодавства ЄС з питань запровадження інституту АЕО та надання 
права на користування відповідними спрощеннями та Додатком XV до неї;

2) виконання взятих Україною зобов’язань відповідно до інших 
міжнародних договорів, які ратифіковано Україною або до яких приєдналася 
Україна, зокрема стандартного правила з перехідним терміном 3.32 «Спеціальні 
процедури для уповноважених осіб» Загального додатка до Міжнародної 
конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур, розділу 3.4 
Рамкових стандартів безпеки та спрощення світової торгівлі ВМО та статті 7 
Угоди про спрощення процедур торгівлі;

3) реалізації законодавчо встановленого права суб’єктів господарювання 
отримати авторизацію АЕО, користуватися перевагами та спеціальними 
спрощеннями, передбаченими статтею 13 Митного кодексу України.

4. Строк виконання заходів із відстеження
Базове відстеження результативності акта здійснено через рік після 

набрання чинності актом.

5. Тип відстеження
Базове відстеження. 

6. Методи одержання результатів відстеження
Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснено 

статистичним шляхом.

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

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено шляхом 
обробки та аналізу статистичної інформації Держмитслужби.
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8. Кількісні та якісні значення показників результативності
Додаткових надходжень до держбюджету та місцевих бюджетів не має і не 

передбачається, оскільки норми регуляторного акта не запроваджують нових 
податків та зборів (обов’язкових платежів).

Дія акта поширюється на підприємства-резидентів, що виконують будь-яку 
роль у міжнародному ланцюзі постачання товарів і можуть отримати 
авторизацію АЕО.

Запроваджено програмно-інформаційний комплекс «АЕО» єдиної 
автоматизованої інформаційної системи митних органів, який дозволяє прийом 
в електронному вигляді заяв та анкет самооцінки підприємств і їх подальшу 
обробку, та також розпочато впровадження переваг зниження ступеня ризику та 
здійснення митних формальностей у першочерговому порядку.

Показники результативності регуляторного акта станом на 01.08.2021:

№ 
з/п Показник Станом на 

01.08.2021

1 Середній час митного оформлення товарів за митними деклараціями згідно 
з даними інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби

1.1 суб’єкти господарювання, які провадять зовнішньоекономічну діяльність:
а імпорт 1 год 47 хв
б експорт 51 хв

1.2 суб’єкти господарювання, які провадять зовнішньоекономічну діяльність 
та отримали авторизацію АЕО:

а імпорт 1 год 14 хв
б експорт 26 хв

2 Кількість отриманих Держмитслужбою заяв суб’єктів 
господарювання про надання авторизації АЕО 3

3 Кількість суб’єктів господарювання, яким надано 
авторизацію АЕО 1

4 Кількість скарг щодо дій митниць при реалізації 
підприємствами авторизації АЕО 0

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо основних 
положень регуляторного акта оцінюється як високий: постанову опубліковано в 
офіційних виданнях «Урядовий кур’єр» від 01.08.2020 № 147 та «Офіційний 
вісник України» від 14.08.2020 № 63, також з метою популяризації програми 
АЕО матеріали щодо програми АЕО розміщено на інформаційних ресурсах 
Держмитслужби, проведено семінари, організовані на майданчиках бізнес-
спільноти. Підготовлено та надіслано до Всесвітньої митної організації 
інформацію про програму АЕО в Україні для включення до збірника ВМО 
«Compendium Of Authorized Economic Operator Programmes, Edition 2021».
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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 загалом впровадженням 
постанови вдалося досягти поставлених цілей.

Міністр фінансів України                      Сергій МАРЧЕНКО


