
ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000065FC2E00E0D89200 
Підписувач Марченко Сергій Михайлович
Дійсний з 30.03.2021 0:00:00 по 29.03.2023 23:59:59

Міністерство фінансів України

Н4В$4ВВb>i=f]О
34020-06-5/2279 від 25.01.2022

ЗВІТ
про базове відстеження результативності

постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 681 
«Деякі питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій

 окремих типів»

1. Вид та назва регуляторного акта
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 681 «Деякі питання, 

пов’язані із застосуванням митних декларацій окремих типів» (далі – постанова 
№ 681).

2. Назва виконавця заходів із відстеження результативності 
регуляторного акта

Державна митна служба України.

3. Цілі прийняття регуляторного акта
Постанову № 681 прийнято в рамках здійснення заходів щодо подальшої 

участі України в спільній транзитній системі відповідно до Конвенції про 
процедуру спільного транзиту від 20.05.1987 (далі – Конвенція) для забезпечення 
можливості застосування умов режиму спільного транзиту та з метою реалізації 
положень Закону України від 12.09.2019 № 78-IX «Про режим спільного 
транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи».

4. Строк виконання заходів із відстеження
Базове відстеження результативності здійснювалося після набрання 

чинності постановою № 681 з 07 серпня  2020 року по 07 серпня  2021 року.

5. Тип відстеження
Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження
Для проведення базового відстеження результативності постанови № 681  

використовувались 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 проводився шляхом здійснення аналізу на основі 
офіційних даних Державної митної служби України, отриманих з національної 
електронної транзитної системи. 

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 оформлених 
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митних декларацій окремого типу; середній час митного оформлення товарів за 
митними деклараціями окремого типу; кількість суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності – резидентів, які переміщують товари через митний кордон України в 
режимі транзиту.

Показники результативності регуляторного акта станом на 07.08.2021.

Показник Станом на 07.08.2021
кількість оформлених митних 

декларацій окремого типу 187*

середній час митного оформлення 
товарів за митними деклараціями 

окремих типів
1 год 20 хв

кількість суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності – 

резидентів, які переміщують товари через 
митний кордон України в режимі 

транзиту

162

* застосування електронної транзитної системи на національному рівні розпочато з 
17.03.2021.

Рівень поінформованості суб’єктів підприємств з основних положень акта – 
високий, оскільки постанову № 681 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 № 681 під час проведення повторного 
відстеження.

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 оформлення і використання 
митних декларацій окремих типів, на підставі яких товари, що переміщуються 
під митним контролем між двома митними органами України або в межах зони 
діяльності одного митного органу, декларуються у режим спільного транзиту та 
забезпечено можливість суб’єктів господарювання застосовувати умови режиму 
спільного транзиту для переміщення товарів під митним контролем митною 
територією України до набрання чинності для України Конвенцією.

Ураховуючи вищевикладене, проведений аналіз результативності 
регуляторного акта свідчить про те, що прийняття постанови № 681 дозволило 
досягти визначених цілей та надало можливість Україні продовжувати 
виконувати положення Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
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Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України 
від 16.09.2014 № 1678-VII, щодо подальшої участі України в спільній транзитній 
системі відповідно до Конвенції.

Міністр фінансів України                    Сергій МАРЧЕНКО


