
РІШЕННЯ 

Комітет Верховної Ради України 

з питань фінансів, податкової та  митної  політики 

 

Щодо Програми діяльності Кабінету Міністрів України  

 
 

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 

політики (далі - Комітет) на своєму засіданні від 29 квітня 2020 року (протокол 

№ 30) розглянув проект постанови про Програму діяльності Кабінету Міністрів 

України реєстр. № 3330 від 13.04.2020р. Проектом постанови пропонується 

затвердити Програму діяльності Кабінету Міністрів України на строк 

повноважень Уряду, що був сформований 4 березня 2020 р.  

Реалізацію короткострокових пріоритетів Уряд вбачає через надання 

кредитної підтримки малому та середньому бізнесу та застосування фіскальних 

та інших інструментів для зменшення навантаження на бізнес в умовах форс-

мажору. 

Щодо довгострокових пріоритетів Уряд перед собою ставить завдання:

 - підвищити ефективність в адмініструванні податків, зборів і митних 

платежів зі збереженням балансу між безпековими вимогами та простотою 

процедур; 

- привести податкове та митне законодавство до стандартів ЄС, 

впровадити міжнародні стандарти прозорості та обміну інформацією. 

Народні депутати України члени Комітету щодо запропонованої 

Програми діяльності Кабінету Міністрів України звернули увагу на: 

- поверхневість підходів Кабінету Міністрів України до викладення 

напрямків роботи Уряду; 

- відсутність стратегічного та тактичного бачення роботи Уряду у 

фінансовому секторі; 

- відсутність бачення стратегії і управління державним боргом; 

- не запропоновані шляхи реформування податкової та митної 

політики держави в період постпандемії, бачення Уряду щодо зниження 

податкового навантаження на платників податків та покращення податкового 

адміністрування, стратегії стимулювання добровільної сплати податків, 

забезпечення повноти бази оподаткування; 

- не висвітлення питання щодо реформування органів державної 

податкової служби України та державної митної служби України; 

- відсутність заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату 

держави та конкретних інструментів для заохочення вкладення капіталу в 

економіку України; 

- незрозумілі підходи Уряду щодо розвитку банківського сектору; 

- відсутність пріоритетних завдань кожного міністерства, зокрема 

Міністерства фінансів України, їх цілей та показників ефективності.  



Також програма не містить інформації щодо заходів, які вживаються 

Кабінетом Міністрів України, Міністерством фінансів України щодо 

імплементації положень законів України: 

 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подання 

єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування і податку на доходи фізичних осіб» від 19.09.2019 № 116; 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації 

розрахунків у сфері торгівлі і послуг» від 20.09.2019 № 129; 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 04.10.2019 № 190; 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження 

єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 13.04.20 № 559; 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з 

ратифікацією Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів 

Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування 

положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» 

(FATCA)» від 03.12.2019 № 323; 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації 

корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об’єктів 

нерухомості та прозорості реалізації майна» від 05.12.2019 № 354; 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів України щодо покращення адміністрування акцизного 

податку» від 18.12.2019 № 391; 

«Про режим спільного транзиту та запровадження національної 

електронної транзитної системи» від 12.09.2019 № 78; 

«Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань 

функціонування авторизованих економічних операторів» від 02.10.2019 № 141 

та інших. 

Крім того, відповідно до реалізації дорожньої карти реформ державної 

митної служби України, передбачені нею заходи в переважній частині не 

виконані (додається). 

З урахуванням викладеного,  

 

Комітет  в и р і ш и в: 

 

Програму діяльності Кабінету Міністрів України, проект постанови про 

Програму діяльності Кабінету Міністрів України реєстр. № 3330 від 

13.04.2020р. направити Кабінету Міністрів України на доопрацювання. 

 

Голова Комітету                                                                               Д.О. Гетманцев 

 

 

 



Інформаційна довідка 

щодо реалізації Дорожньої карти реформ Держмитслужби 

 

Дорожньою картою реформ Держмитслужби, яку нам презентувало 

керівництво Держмитслужби на початку року передбачено наступні заходи, які 

мали бути виконані протягом січня – квітня 2020 року.  

 Заходи Стан 

виконанн

я 

Нормативно-

правові акти, 

які необхідно 

прийняти 

Додаткова 

інформація 

Січень Розроблено 

стратегічний 

план розвитку 

2020 з КРІ 

Виконано   

Лютий Створено 

централізовану 

платформу 

звернень для 

іноземних країн  

не 

виконано 

  

Березен

ь 

Впроваджено 

систему 

самостійного 

декларування 

транспортних 

засобів 

громадянами 

виконано   

 Оприлюднюєтьс

я знеособлена 

інформація щодо 

митної вартості 

товарів 

виконано   

 Здійснено 

тестовий запуск 

NCTS  

не 

виконано 

ДМСУ розроблені 

та направлені для 

погодження до 

МФУ: 

1. проект ПКМУ 

«Про форму 

транзитного 

супровідного 

документа»; 

2. проекти наказів 

МФУ:  

«Про затвердження 

Порядку видачі 

свідоцтв про 

допущення 

дорожнього 

Інформація ДМСУ:  

У зв’язку з 

карантином, ДМСУ 

очікує остаточну 

інформацію 

стосовно 

визначення 

виконавця робіт у 

сфері ІТ.  

 

Так, за інформацією 

міжнародних 

експертів, у рамках 

міжнародної 

програми 



транспортного 

засобу до 

перевезення товарів 

під митними 

печатками і 

пломбами»; 

«Про затвердження 

форм індивідуальної 

гарантії у формі 

документа 

фінансового гаранта, 

загальної фінансової 

гарантії, сертифіката 

загальної фінансової 

гарантії, сертифіката 

звільнення від 

гарантії»; 

«Про встановлення 

Порядку прийняття 

фінансових гарантій, 

їх реєстрації, обліку, 

резервування та 

вивільнення, обліку 

резервування та 

вивільнення базової 

суми загальної 

фінансової гарантії, 

що здійснюються із 

застосуванням 

електронної системи 

управління 

гарантування»; 

«Про механізм 

фінансового 

гарантування у 

режимі спільного 

транзиту» 

Запитання:  

На якому етапі ці 

документи?  

«EU4PFM», яка 

фінансується ЄС, 

був оголошений 

міжнародний 

тендер на вибір 

виконавця цих 

робіт.  
 

Після завершення 

тендеру, план 

виконання 

технічних робіт 

повинен був бути  

узгоджений з 

виконавцем.  
 

У зв’язку з 

карантином, вибір 

виконавця 

технічних робіт не 

завершено. 
 

Затримка 

визначення 

виконавця та 

подальшого 

встановлення 

виконавцем 

значного терміну 

здійснення ІТ робіт, 

створило ризики 

для несвоєчасного 

тестового запуску 

системи NCTS. 

 

 

Запитання: 

Коли реально може 

запрацювати 

система NCTS? 

 Забезпечено 

обмін даними 

щодо вартості 

автомобілів, 

придбаних в ЄС 

та Північній 

Америці. 

не 

виконано 

 
 

 Запуск процесу 

тестування рівня 

знань 

не 

виконано 

 
 



 Переведення на 

контракти. 

не 

виконано 

 
 

Квітень Держмитслужба 

готова приймати 

заяви 

підприємств про 

надання статусу 

АЕО 

не 

виконано 

 

Проект 

постанови 

КМУ 

підготовлений.  

Проект 

постанови 

готується до 

процедури 

офіційного 

погодження 

Завершені 

консультації зі 

стороною ЄС по 

суті даної 

постанови. 

 

 Розроблено план 

заходів реалізації 

Стратегії 

інтегрованого 

управління 

кордонами 

виконано  Розпорядженн

я КМУ № 1409-

р від 

27.12.2019 р. 

 

 Розроблена 

процедура 

адаптації 

персоналу 

не 

виконано 

 
 

Травень запустити ІТ-

систему для 

пост-митного 

аудиту 

 Для 

повноцінної 

реалізації 

необхідно 

підготувати 

відповідний 

законопроект 

Виконання у 

визначений 

термін є 

проблематичним

, оскільки не 

підготовлений 

відповідний 

проект Закону 

 впровадити 

оновлену 

систему 

навчання 

  
 

 впровадити 

оновлену 

процедуру 

добору 

персоналу 

  
 



 розробити 

уніфіковані 

вимоги до 

елементів 

інфраструктури 

пунктів пропуску 

  
 

 

 

Верховною Радою України прийнято наступні закони з питань реалізації 

митної справи: 

 «Про режим спільного транзиту та запровадження національної 

електронної транзитної системи» від 12.09.2019 № 78-ІХ, який набирає чинності 

з 25 березня 2020 року; 

 «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань 

функціонування авторизованих економічних операторів» від 02.10.2019 № 141-

IX, який набрав чинності 07 листопада 2019 року, крім положень щодо загальної 

декларації прибуття, які набирають чинності з 05.05.2020; 

 «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав 

інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон 

України» від 17.10.2019 № 202-IX, який набрав чинності 14 листопада 2019 року; 

 «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи» 

від 14.01.2020 № 440-IX, який набрав чинності 13 лютого 2020 року. 

 
 


