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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 
â³ä 21 òðàâíÿ 2012 ð. ¹ 451»

Ìåòà: ïðèâåäåííÿ ïîñòàíîâ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ç ïèòàíü ìèòíî¿ ñïðàâè ó â³äïîâ³äí³ñòü äî çàêîí³â Óêðà¿íè.

Ï³äñòàâà ðîçðîáëåííÿ ïðîºêòó àêòà
Ðîçðîáëåííÿ ïðîºêòó ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè (äàë³ – ïðîºêò ïîñòàíîâè) ïîâ’ÿçàíî ³ç íåîáõ³äí³ñòþ âèêîíàííÿ âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè 
â³ä 06.09.2018 ¹ 2530-VIII «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà äåÿêèõ ³íøèõ çàêîí³â Óêðà¿íè ùîäî çàïðîâàäæåííÿ ìåõàí³çìó «ºäèíîãî â³êíà» òà îïòèì³çàö³¿ çä³éñíåííÿ êîíòðîëüíèõ ïðîöåäóð ïðè ïåðåì³ùåíí³ òîâàð³â ÷åðåç ìèòíèé êîðäîí Óêðà¿íè» (äàë³ – Çàêîí ¹ 2530).

Îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ ïðèéíÿòòÿ àêòà
Çã³äíî ³ç çì³íàìè äî Êîäåêñó, âíåñåíèìè Çàêîíîì ¹ 2530, òåðì³í «âèäè äåðæàâíîãî êîíòðîëþ» çàì³íåíî òåðì³íîì «çàõîäè îô³ö³éíîãî êîíòðîëþ» ³ ê³ëüê³ñòü òàêèõ âèä³â ñóòòºâî ñêîðî÷åíî.
Äî çàõîä³â îô³ö³éíîãî êîíòðîëþ çã³äíî ç ïóíêòîì 131 ñòàòò³ 4 Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ – Êîäåêñ) íàëåæàòü:
ô³òîñàí³òàðíèé êîíòðîëü;
âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíèé êîíòðîëü;
äåðæàâíèé êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì çàêîíîäàâñòâà ïðî õàð÷îâ³ ïðîäóêòè, êîðìè, ïîá³÷í³ ïðîäóêòè òâàðèííîãî ïîõîäæåííÿ, çäîðîâ’ÿ òà áëàãîïîëó÷÷ÿ òâàðèí, ùî ïðîâîäÿòüñÿ çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.
Êð³ì òîãî, Êîäåêñ äîïîâíåíî íîâîþ ñòàòòåþ 2221 «Äîêóìåíòàëüíèé êîíòðîëü ó ñôåð³ ì³æíàðîäíèõ àâòîìîá³ëüíèõ ïåðåâåçåíü».
Â³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíî¿ ñòàòò³ ó ïóíêòàõ ïðîïóñêó ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè îðãàíè äîõîä³â ³ çáîð³â çä³éñíþþòü êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì àâòîìîá³ëüíèìè ïåðåâ³çíèêàìè çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ùîäî ì³æíàðîäíèõ àâòîìîá³ëüíèõ ïåðåâåçåíü çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî àâòîìîá³ëüíèé òðàíñïîðò». Ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ òàêîãî êîíòðîëþ çàòâåðäæóºòüñÿ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.

3. Ñóòü ïðîºêòó àêòà
Ïîëîæåííÿìè ïðîºêòó ïîñòàíîâè ïðîïîíóºòüñÿ äîïîâíèòè Òèïîâó òåõíîëîã³÷íó ñõåìó ïðîïóñêó ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí îñ³á, àâòîìîá³ëüíèõ, âîäíèõ, çàë³çíè÷íèõ òà ïîâ³òðÿíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ïåðåâ³çíèê³â ³ òîâàð³â, ùî ïåðåì³ùóþòüñÿ íèìè, çàòâåðäæåíó ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 21.05.2012 ¹ 451, äîäàòêîì, â ÿêîìó âèçíà÷èòè ïîðÿäîê çä³éñíåííÿ îðãàíàìè äîõîä³â ³ çáîð³â êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì àâòîìîá³ëüíèìè ïåðåâ³çíèêàìè çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ùîäî ì³æíàðîäíèõ àâòîìîá³ëüíèõ ïåðåâåçåíü çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî àâòîìîá³ëüíèé òðàíñïîðò».
Òàê, â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 6 öüîãî Çàêîíó ó ïóíêòàõ ïðîïóñêó ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè öåíòðàëüíèé îðãàí âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî çàáåçïå÷óº ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîäàòêîâó ³ ìèòíó ïîë³òèêó, ó ñôåð³ ì³æíàðîäíèõ àâòîìîá³ëüíèõ ïåðåâåçåíü çä³éñíþº:
êîíòðîëü íàÿâíîñò³ äîçâ³ëüíèõ äîêóìåíò³â íà âèêîíàííÿ ïåðåâåçåíü;
ãàáàðèòíî-âàãîâèé êîíòðîëü òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â;
êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì ïåðåâ³çíèêàìè ïðàâèë ïåðåâåçåííÿ íåáåçïå÷íèõ âàíòàæ³â;
êîíòðîëü âíåñåííÿ (íàðàõóâàííÿ) ïåðåâ³çíèêàìè-íåðåçèäåíòàìè ïëàòåæ³â çà ïðî¿çä àâòîìîá³ëüíèìè äîðîãàìè Óêðà¿íè;
êîíòðîëü ñïëàòè ïåðåâ³çíèêàìè øòðàô³â ÷è âèêîíàííÿ ïðèïèñ³â îðãàí³â êîíòðîëþ;
âåäåííÿ îáë³êó àâòîìîá³ëüíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ùî çä³éñíþþòü ì³æíàðîäí³ ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â ³ âàíòàæ³â àâòîìîá³ëüíèì òðàíñïîðòîì.
Öåíòðàëüíèé îðãàí âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî çàáåçïå÷óº ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîäàòêîâó ³ ìèòíó ïîë³òèêó, çä³éñíþº ó ïóíêòàõ ïðîïóñêó ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè äîêóìåíòàëüíèé êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì àâòîìîá³ëüíèìè ïåðåâ³çíèêàìè çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ùîäî ì³æíàðîäíèõ àâòîìîá³ëüíèõ ïåðåâåçåíü.
Êð³ì òîãî, ïðîºêòîì ïîñòàíîâè ïðîïîíóºòüñÿ âíåñòè çì³íè äî Òèïîâî¿ òåõíîëîã³÷íî¿ ñõåìè çä³éñíåííÿ ìèòíîãî êîíòðîëþ àâòîìîá³ëüíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ïåðåâ³çíèê³â ³ òîâàð³â, ùî ïåðåì³ùóþòüñÿ íèìè, ó ïóíêòàõ ïðîïóñêó ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí, Òèïîâî¿ òåõíîëîã³÷íî¿ ñõåìè çä³éñíåííÿ ìèòíîãî êîíòðîëþ çàë³çíè÷íèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ïåðåâ³çíèê³â ³ òîâàð³â, ùî ïåðåì³ùóþòüñÿ íèìè, ó ïóíêòàõ ïðîïóñêó ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí, Òèïîâî¿ òåõíîëîã³÷íî¿ ñõåìè çä³éñíåííÿ ìèòíîãî êîíòðîëþ ïîâ³òðÿíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ïåðåâ³çíèê³â ³ òîâàð³â, ùî ïåðåì³ùóþòüñÿ íèìè, ó ïóíêòàõ ïðîïóñêó ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí, ïîâ’ÿçàí³ ³ç çì³íàìè â ïîíÿò³éíîìó àïàðàò³, à ñàìå òåðì³í «âèäè äåðæàâíîãî êîíòðîëþ» çàì³íåíî òåðì³íîì «çàõîäè îô³ö³éíîãî êîíòðîëþ».
Çàçíà÷åíèì ïðîºêòîì ïîñòàíîâè íå îõîïëþþòüñÿ âñ³ ³íø³ çì³íè, ïîâ’ÿçàí³ ³ç çì³íàìè â ïîíÿò³éíîìó àïàðàò³, ÿê³ íåîáõ³äíî âíåñòè äî Òèïîâî¿ òåõíîëîã³÷íî¿ ñõåìè ïðîïóñêó ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí îñ³á, àâòîìîá³ëüíèõ, âîäíèõ, çàë³çíè÷íèõ òà ïîâ³òðÿíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ïåðåâ³çíèê³â ³ òîâàð³â, ùî ïåðåì³ùóþòüñÿ íèìè, à òàêîæ çì³íè äî Òèïîâî¿ òåõíîëîã³÷íî¿ ñõåìè çä³éñíåííÿ ìèòíîãî êîíòðîëþ âîäíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ïåðåâ³çíèê³â ³ òîâàð³â, ùî ïåðåì³ùóþòüñÿ íèìè, ó ïóíêòàõ ïðîïóñêó ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí, îñê³ëüêè çàçíà÷åí³ çì³íè âðàõîâàí³ Ì³í³íôðàñòðóêòóðè ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ íèì ïðîºêòó ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 21 òðàâíÿ 2012 ð. ¹ 451» (ùîäî ñòâîðåííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè «Ìîðñüêå â³êíî»).

4. Ïðàâîâ³ àñïåêòè
Ïðàâîâ³äíîñèíè ó ö³é ñôåð³ ðåãóëþþòüñÿ:
Ìèòíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè;
Çàêîíîì Óêðà¿íè 16.10.2012 ¹ 5444-VI «Ïðî ïðèºäíàííÿ Óêðà¿íè äî Óãîäè ïðî ì³æíàðîäí³ íåðåãóëÿðí³ ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â àâòîáóñàìè (Óãîäà INTERBUS)»;
Çàêîíîì Óêðà¿íè â³ä 05.04.2001 ¹ 2344-III «Ïðî àâòîìîá³ëüíèé òðàíñïîðò»;
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 18 ñ³÷íÿ 2001 ð. ¹ 30 «Ïðî ïðî¿çä âåëèêîãàáàðèòíèõ òà âåëèêîâàãîâèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â àâòîìîá³ëüíèìè äîðîãàìè, âóëèöÿìè òà çàë³çíè÷íèìè ïåðå¿çäàìè»;
постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 451 «Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними»;
наказом Міністерства транспорту України від 20.08.2004 № 757 «Про впорядкування системи оформлення, видачі, використання та обліку дозволів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом».

41. Відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку
Проєкт постанови не стосується реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку.
 
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Прийняття та реалізація проєкту постанови не потребують фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

6. Прогноз впливу
Реалізація проєкту постанови не впливає на:
ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави;
розвиток регіонів;
ринок праці;
громадське здоров’я;
екологію та навколишнє природне середовище;
інші сфери суспільних відносин.

61. Стратегічна екологічна оцінка
Проєктом постанови не затверджується документ державного планування, який готується з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку».

7. Позиція заінтересованих сторін
Реалізація проєкту постанови не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав і інтересів територіальних громад, соціально-трудової сфери, сфери наукової та науково-технічної діяльності.

8. Громадське обговорення
З метою забезпечення відкритості та прозорості під час розробки нормативно-правових актів проєкт постанови підлягає оприлюдненню.

9. Позиція заінтересованих органів
Проєкт постанови потребує погодження з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерством інфраструктури України, Державною фіскальною службою України, Державною службою України з безпеки на транспорті.

10. Правова експертиза
Проєкт постанови потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

11. Запобігання дискримінації
У проєкті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації, тому громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
У проєкті постанови відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Реалізація положень проєкту постанови не впливатиме на представників обох статей.

12. Запобігання корупції
Правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, у проєкті постанови відсутні. Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

13. Прогноз результатів
Критерієм реалізації проєкту постанови стане приведення постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 451 «Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними» у відповідність до вимог Закону України від 06.09.2018 № 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».
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