
Додаток № 7 

до протоколу засідання  

Міжвідомчої робочої групи  

від 23.07.15 р. 

Реєстр виконання рішень засідань  

Міжвідомчої робочої групи з питань впровадження технології «Єдине вікно – локальне 

рішення» в зоні діяльності Південної митниці та портів Одеської області 

за 2015 рік 

 
№ Дата 

заходу 
Прийняті рішення Відповідаль

ний 
Термін 
виконання 

Виконання рішень 

1 26.02.2015 Сімнадцяте засідання Міжвідомчої робочої групи зі спрощення процедур міжнародної торгівлі та логістики в Україні 

2  1.2. Державній екологічній інспекції України 
забезпечити оформлення екологічної декларації на 
товар в морських пунктах пропуску виключно у 
випадках, передбачених постановою КМУ від 
05.10.2011 №1031. 

20.03.2015 Міністерство 
екології та 
природних 
ресурсів 
(Державна 
екологічна 
інспекція). 

До екологічної інспекції України направлені 
відповідні листи та проекти документів. 
Отримано відповідь від екологічної інспекції, 
що зміни до зазначених наказів будуть 
внесені після погодження Мінприроди. 

3  1.3. Державній екологічній інспекції України 
розглянути розроблений ДП «АМПУ» проект наказу 
Міністерства екології та природних ресурсів 
України «Про внесення змін до наказу Міністерства 
екології та природних ресурсів України від 
19.03.2012 року №162», узгодити з ДП «АМПУ» 
остаточну редакцію і відправити на затвердження 
відповідно до чинного регламенту. 

01.04.2015 Міністерство 
екології та 
природних 
ресурсів 
(Державна 
екологічна 
інспекція), ДП 
«АМПУ» 

До екологічної інспекції України направлені 
відповідні листи та проекти документів. 
Отримано відповідь від екологічної інспекції, 
що зміни до зазначених наказів будуть 
внесені після погодження Мінприроди. 

4  1.4. Державній екологічній інспекції України 
розглянути розроблений ДП «АМПУ» проект наказу 
Міністерства екології та природних ресурсів 
України «Про внесення змін до наказу Міністерства 
охорони навколишнього середовища та ядерної 
безпеки України  від 09 вересня 1999 р. №204», 

01.04.2015 Міністерство 
екології та 
природних 
ресурсів 
(Державна 
екологічна 

До екологічної інспекції України направлені 
відповідні листи та проекти документів. 
Отримано відповідь від екологічної інспекції, 
що зміни до зазначених наказів будуть 
внесені після погодження Мінприроди. 



узгодити з ДП «АМПУ» остаточну редакцію і 
відправити на затвердження відповідно до чинного 
регламенту. 

інспекція), ДП 
«АМПУ» 

5  1.5. Державній екологічній інспекції України 
розглянути розроблений ДП «АМПУ» проект наказу 
Міністерства екології та природних ресурсів 
України «Про внесення змін до наказу Міністерства 
екології та природних ресурсів України  від 15 
травня 2000 р. №27», узгодити з ДП «АМПУ» 
остаточну редакцію і відправити на затвердження 
відповідно до чинного регламенту. 

01.04.2015 Міністерство 
екології та 
природних 
ресурсів 
(Державна 
екологічна 
інспекція), ДП 
«АМПУ» 

До екологічної інспекції України направлені 
відповідні листи та проекти документів. 
Отримано відповідь від екологічної інспекції, 
що зміни до зазначених наказів будуть 
внесені після погодження Мінприроди. 

6  1.6. Державній фіскальній службі України 
відпрацювати та направити до Міністерства 
фінансів України (за погодженням із ДП «АМПУ») 
проекти щодо внесення змін до Порядку 
виконання митних формальностей при здійсненні 
транзитних переміщень, затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 09.10.2012 № 
1066 (щодо оформлення експортних вантажів), а 
також Типових технологічних схем, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 
21.05.2012 № 451 (щодо оформлення 
приходу/відходу суден, що переміщуються між 
декількома українськими портами). 

20.03.2015 Державна 
фіскальна 
служба, ДП 
«АМПУ» 

ДП «АМПУ» підготовлено проект ПКМУ, 
направлено в КМУ. Питання щодо 
оформлення приходу/відходу суден, що 
переміщуються між декількома українськими 
портами внесено до тексту цього проекту 
документу. 

7  1.7. Одеській митниці ДФС надати в ДП 
«АМПУ»: 
• інформацію про формат і структуру файлу, із 
використанням якого на сьогоднішній день 
відбувається надання морським агентом до 
локального програмно-інформаційного комплексу 
(ПІК) «Електронний журнал обліку контейнерів» 
Одеської митниці інформації про товари в 
контейнерах, які надійшли в порт на судні (із 
змінного електронного носія (флеш-пам'яті) - для 
забезпечення прямого обміну інформацією між 
ІСПС та ПІК «Електронний журнал обліку 
контейнерів». 

20.03.2015 Державна 
фіскальна 
служба 

 



• структуровані електронні довідники: митниць 
призначення та відправлення, митних типів 
документів. 

8  1.8. Державній фіскальній службі України 
надати Технічні вимоги для організації 
підключення інформаційної мережі ДФСУ до 
мереж ДП «АМПУ» в будівлі митного поста «Одеса-
порт» Одеської митниці ДФС 

20.03.2015 Державна 
фіскальна 
служба 

 

9  1.9. Державній фіскальній службі України 
розробити і погодити з ДП «АМПУ» технічні вимоги 
до обсягу та порядку надання інформації для 
розміщення програмного забезпечення на 
граничному сервері. 

20.03.2015 Державна 
фіскальна 
служба, ДП 
«АМПУ» 

Сервер встановлено в ДФС.  ДП «АМПУ» 
забезпечено надходження попередньої 
інформації від морських агентів з ІСПС для 
здійснення аналізу ризиків у ДФС. ДФС 
проводяться роботи щодо направлення 
зворотної інформації з ДФС  до ІСПС. 

10  1.10. ДП «АМПУ» забезпечити можливість 
попереднього надання Державній ветеринарній та 
фітосанітарній службі за допомогою модуля 
«вільна практика» ІСПС копій ветеринарних 
сертифікатів, засвідчених електронним цифровим 
підписом. Про виконання поінформувати 
Держветфітослужбу. 

20.03.2015 ДП «АМПУ», 
Центр обробки 
даних ТОВ 
«ППЛ 33-35» 

ДП «АМПУ» забезпечена можливість  
попереднього надання за допомогою модуля 
«вільна практика» ІСПС копій ветеринарних 
сертифікатів. Немає погодження на обробку 
цих документів з боку Державної 
ветеринарної та фітосанітарної служби 
України. 

11  1.11. Державній ветеринарній та фітосанітарній 
службі проінформувати відповідні підрозділи про 
необхідність надання дозволу на вивантаження 
товарів з судна в зону митного контролю на 
підставі копій ветеринарних сертифікатів, 
засвідчених електронним цифровим підписом, та 
наданих з використанням ІСПС. 

10 днів після 
одержання 
повідомлення 
від ДП 
«АМПУ» про 
виконання 
необхідних 
технічних 
заходів 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
(Державна 
ветеринарна та 
фітосанітарна 
служба) 

 

12  1.12. Забезпечити (зокрема шляхом 
фінансування необхідних заходів) безперебійну 
роботу АЦСК. 

постійно Державна 
фіскальна 
служба України 

 

13  1.13. Забезпечити безоплатний оперативний 
доступ ДП «Адміністрація морських портів України» 
до інформації державних реєстрів. 

постійно Міністерство 
юстиції України 

Не виконано 
Лист Мінюсту № 9906-0-33-15/6 від 15.04.15 

14  2.2. У зв’язку зі змінами у системі центральних 01.05.2015 Секретаріат  



органів виконавчої влади, внесених постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.09.2015 № 442, 
задіяним центральним органам виконавчої влади 
визначити для роботи у Міжвідомчій робочій групі 
зі спрощення процедур міжнародної торгівлі та 
логістики в Україні своїх керівників (заступників 
керівників), до повноважень яких віднесено 
питання нормативно-правового забезпечення 
процедур міжнародної торгівлі та логістики або 
питання європейської інтеграції. 

МРГ , учасники 
МРГ 

15  2.3. Задіяним центральним органам виконавчої 
влади завершити погодження проекту постанови 
Кабінету Міністрів України «Про створення 
Міжвідомчої робочої групи зі спрощення процедур 
міжнародної торгівлі та логістики в Україні» та 
забезпечити його внесення на розгляд Уряду. 

01.04.2015 Мінекономіки, 
ДФСУ, Мін’юст 

 

16  2.4. Визначити метою діяльності Міжвідомчої 
робочої групи зі спрощення процедур міжнародної 
торгівлі та логістики в Україні на наступні два роки: 
- розробку й упровадження Національної 
стратегії спрощення процедур міжнародної торгівлі 
та логістики; 
- підготовку до створення Національного 
органу зі спрощення процедур торгівлі відповідно 
до Рекомендації ЄЕК ООН № 4. 

   

17  2.5. Розглянути на наступному засіданні 
Міжвідомчої робочої групи звіт  експертів ЄК ООН  
щодо підготовленого проекту доповіді про 
готовність   України до нотифікації та виконання 
зобов’язань Угоди СОТ про спрощення процедур 
торгівлі. 

28.04.2015 учасники МРГ Виконано 
Протокол № 18 РГ від 28.04.2015 

18  4.2. Направити проект закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 
сприяння процедур торгівлі та логістики в морських 
портах» всім учасникам МРГ. 

10.03.2015 Секретаріат 
МРГ 

Виконано 

19  4.3. Учасникам МРГ розглянути проект закону 
України «Про внесення змін до деяких 

10.04.2015 учасники МРГ Не виконано 
Пропозиції не надходили 



законодавчих актів щодо сприяння процедур 
торгівлі та логістики в морських портах» та 
направити до Секретаріату МРГ свої пропозиції та 
зауваження. 

20  4.4. Провести наступне засідання 28.04.2015 року.  Секретаріат 
МРГ 

Виконано 
Протокол № 18 РГ від 28.04.2015 

21 28.04.2015 Вісімнадцяте засідання Міжвідомчої робочої групи зі спрощення процедур міжнародної торгівлі та логістики в Україні 

  Рекомендації семінару «Оцінка рівня готовності України до реалізації положень Угоди СОТ зі спрощення процедур торгівлі» 

22  • Державним органам, які регулюють 
міжнародну торгівлю в Україні, взяти до відома 
інформацію про рівень готовності України до 
впровадження заходів Угоди СОТ. 

   

23  • Міністерству економічного розвитку і 
торгівлі взяти на себе провідну роль, взаємодіючи з 
МРГ, зокрема, у проведенні аналізу та 
вдосконалення законодавства, з метою 
приведення його у відповідність до вимог за всіма 
заходами, включеними до Угоди СОТ зі спрощення 
процедур торгівлі. 

   

24  • Звернути увагу законодавців на 
прискорення процедури ратифікації Угоди СОТ зі 
спрощення процедур торгівлі. 

   

25  • ЄЕК ООН продовжити роботу з 
міжнародними та національними експертами з 
доопрацювання розглянутого звіту на основі 
подальшого аналізу висловлених пропозицій та 
зауважень. Доцільно провести більш глибоке 
опитування державного і приватного секторів як 
середовища ділової активності, найбільш 
заінтересованого в упровадженні заходів зі 
спрощення процедур торгівлі. 

   

26  • Ініціювати розробку механізму подальшого 
періодичного моніторингу стану справ з 
упровадження заходів Угоди СОТ, відображеного у 
розглянутому звіті. 

   

27  • Звернути увагу на необхідність визначити 
координуючий центр державного апарату у роботі 

   



із завершення дослідження та підготовки 
відповідної нотифікації СОТ. 

28  • Використати результати дослідження з 
метою вдосконалення діяльності зі спрощення 
процедур міжнародної торгівлі та логістики в 
Україні, під час підготовки нотифікації згідно з 
процедурами СОТ, а також під час розробки 
Національного стратегічного плану і програм зі 
спрощення процедур міжнародної торгівлі та 
логістики в Україні. 

   

29  • Доручити розробку Національного 
стратегічного плану і програм зі спрощення 
процедур торгівлі та логістики учасникам МРГ, у 
співпраці з діловим співтовариством, а також з 
державними органами, що регулюють міжнародну 
торгівлю, які будуть відповідальні за реалізацію 
цього плану і програм. 

   

30  • Міністерствам та іншим центральним 
органам виконавчої влади ув'язати рекомендовані 
заходи зі спрощення процедур міжнародної 
торгівлі та логістики із заходами щодо дерегуляції, 
які здійснюються в Україні. 

   

31  • Керівникам задіяних міністерств та 
центральних органів виконавчої влади призначити 
осіб, відповідальних за здійснення кожного із 
заходів Угоди СОТ, які перебувають у сфері 
компетенції даного відомства. 

   

32  • Доручити компетентним органам України 
організувати проведення перевірок у морських 
портах для припинення необґрунтованих затримок 
у виконанні вимог постанови Кабінету Міністрів 
України від 21.05.2012 № 451, наказу Міністерства 
інфраструктури України від 05.06.2013 № 348 та 
інших нормативно-правових актів, які стосуються 
електронного документообігу та впровадження 
уніфікованої Інформаційної системи портового 
співтовариства відповідно до Рекомендацій ЄЕК 

   



 

ООН № № 33, 34 і 35. 

33  • Внести зміни до § 40 Регламенту Кабінету 
Міністрів України, затвердженого постановою від 
18.07.2007 № 950, з метою скасування вимоги про 
перепогодження раніше узгоджених та поданих на 
затвердження проектів актів Кабінету Міністрів 
України у разі зміни керівника відомства, яке їх 
підготувало або погодило. 

   

34  • Звернути увагу Уряду України на 
невиконання вимоги пункту 10 Розділу ХХІ Митного 
кодексу України, яка стосується розробки проекту 
закону про порядок відшкодування шкоди, 
завданої неправомірними рішеннями, діями чи 
бездіяльністю посадових осіб, хоча такий закон 
належить до базових для забезпечення прозорості 
й об'єктивності процедур міжнародної торгівлі в 
Україні. 

   

35  • Керівникам міністерств та інших органів 
центральної виконавчої влади взяти участь у 
спеціалізованому П'ятому міжнародному семінарі 
зі спрощення процедур торгівлі «Від локального 
рішення до національної стратегії», організованому 
ЄЕК ООН у співпраці з Урядом України, який 
відбудеться 2 червня 2015 року в Одесі, Україна. 

   

36  • Встановити чітку державну позицію 
стосовно правового статусу електронного 
документу та електронного цифрового підпису у 
міжнародній торгівлі. 

   


