
Комітет Верховної Ради України 

з питань фінансів, податкової та митної політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

про проект Закону України про внесення змін  

до Митного кодексу України та деяких інших законів України  

у зв’язку з проведенням адміністративної реформи  

(реєстр. № 2318-1 від 14.11.2019)  

 

18 грудня 2019 р. 

 

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 

політики на своєму засіданні 18 грудня 2019 року (протокол № 21) розглянув проект 

Закону України про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших 

законів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи (реєстр. № 2318-

1 від 14.11.2019), поданий народними депутатами України Гетманцевим Д.О., 

Ковальчуком О.В., Совою О.Г. та Колісник А,С., підготовлений до розгляду 

Верховною Радою України у другому читанні. 

Основною метою законопроекту є реалізація концепції однієї юридичної 

особи для системи центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну 

митну та державну податкову політику, розмежування функцій Державної митної 

служби та Державної податкової служби України та визначення законодавчих умов 

їх належного функціонування. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Митного кодексу України, 

Кодексу адміністративного судочинства України, Цивільного процесуального 

кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, законів України 

“Про центральні органи виконавчої влади”, “Про державну службу” та деяких інших 

законів України, відповідно до яких:  

- запроваджується можливість створення центральним органом виконавчої 

влади відокремлених підрозділів без статусу юридичної особи, що забезпечує 

можливість здійснення діяльності органом державної влади як єдиною юридичною 

особою; 

- створюється можливість делегування керівником центрального органу 

виконавчої влади керівнику територіального органу, як відокремленого підрозділу 

апарату центрального органу виконавчої влади, окремих повноважень, відповідно 

до положення про територіальний орган; 

- визначаються особливості оплати праці державних службовців центрального 

органу виконавчої влади, який реалізує державну митну політику, та центрального 

органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, їх 

територіальних органів, з урахуванням положень Митного кодексу України та 

Податкового кодексу України. 

Законопроект також передбачає заміну в Митному кодексі України та ряді 

інших законодавчих актів України терміну “органи доходів і зборів” терміном 
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“митні органи”, внесення змін до законодавчих актів України щодо уточнення 

деяких особливостей повноважень податкових органів, Пенсійного фонду щодо 

збору та обліку єдиного внеску тощо. 

Законопроект був прийнятий Верховною Радою України за основу 03 грудня 

2019 року. Після прийняття законопроекту у першому читанні до нього від 

народних депутатів України надійшло 109 пропозицій. Всі подані пропозиції були 

опрацьовані в Комітеті. За результатами цієї роботи Комітетом враховано 64 

пропозиції, з них повністю – 50, частково та з редакційними уточненнями, 

зробленими в ході обговорення, – 10, по суті – 4, відхилено 45 пропозицій.   

Зокрема, за результатами обговорення пропозицій №№ 4, 5, 8, 10, 11, 42, 47, 

49, 57 та 63 Комітет врахував: 

пропозицію № 4 – з заміною слів і цифр “пунктів 6, 7 та 9 частини восьмої 

статті 257 цього Кодексу” словами і цифрами “пунктів 6, 7 та 9 частини восьмої 

зазначеної статті”, а слів “діяльності Державної митної служби” – словами “питань, 

що стосуються митної справи”; 

пропозицію № 5 – з заміною слова “дати” словом “надавати”; 

пропозицію № 8 – з заміною слів і цифр “пунктів 6, 7 та 9 частини восьмої 

статті 257 цього Кодексу” словами і цифрами “пунктів 6, 7 та 9 частини восьмої 

зазначеної статті”; 

пропозицію № 10 – тільки щодо змін до статті 140 МКУ, з заміною слів і цифр 

“у тому числі видів контролю, зазначених у частині першій статті 319 цього 

Кодексу” словами “а також без проведення заходів офіційного контролю”; 

пропозицію № 11 – з заміною слів “валютних цінностей” словами “валюти 

України, іноземної валюти, банківських металів”, а слів “валютного законодавства” 

– словами “Закону України “Про валюту і валютні операції””; 

пропозицію № 42 – з заміною слів і цифр “Пункт 22 розділу І проекту” 

словами і цифрами “У частині третій статті 363 слово “однакового””; 

пропозицію № 47 – тільки щодо змін до частини другої статті 420 та частини 

другої статті 421 МКУ, за винятком слів “в пунктах пропуску (пункт контролю) 

через державний кордон України, відкритих для міжнародного повітряного 

сполучення” та “(включаючи допоміжні приміщення, призначені для зберігання 

товарів, придбаних в магазині безмитної торгівлі з метою їх видачі при в'їзді на 

митну територію України)”, з заміною слів “до здійснення митного, але після 

здійснення паспортного контролю” словами “після лінії паспортного контролю, але 

до лінії митного контролю”, слів “після здійснення митного та паспортного 

контролів” словами “після ліній митного та паспортного контролю”, слів “не 

переміщуються” – словами “не перетинають”, а слів “ або їх передачу у випадку” – 

словами “або їх передачу, у тому числі у випадку”; 

пропозицію № 49 – з доповненням її після слова “доступ” словами “на правах 

користувача”; 

пропозицію № 57 – без виключення частини другої статті 557 МКУ, з 

виключенням замість цього у зазначеній частині слова “безоплатно” та з 

доповненням її після слів “сфери обслуговування” словами “відповідно до закону”; 
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пропозицію № 63 – без виключення абзацу четвертого підпункту 3 пункту 37 

розділу І законопроекту, з заміною замість цього в зазначеному абзаці слів “мають 

як тимчасовий, так і постійних характер” словами “мають тимчасовий характер”. 

Враховуючи викладене, розуміючи необхідність належної організації 

діяльності органів, що реалізують державну податкову та державну митну політику, 

у зв’язку з відновленням Державної митної та Державної податкової служб України, 

Комітет вирішив: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України у 

зв’язку з проведенням адміністративної реформи (реєстр. № 2318-1 від 

14.11.2019), поданий народними депутатами України Гетманцевим Д.О., 

Ковальчуком О.В., Совою О.Г. та Колісник А.С., прийняти у другому читанні 

та в цілому як Закон України з пропозиціями суб’єктів права законодавчої 

ініціативи, врахованими Комітетом, та з необхідними техніко-юридичними 

правками. 

 

2. Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України 

визначити Голову Комітету, народного депутата України Гетманцева Д.О. 

Співдоповіді від Комітету законопроект не потребує. 

 

 

Голова Комітету                                                                                       Д.О.Гетманцев 


