
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет  з  питань  фінансів ,  податкової  та  митної  політики

01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-28-07, факс: 255-25-91

До реєстр. № 7420
                                                                                                                                                         (друге читання)

ВИСНОВОК

на проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу 
України щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу ІV Угоди про 
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони 
(реєстр. № 7420 від 31.05.2022),

підготовлений до другого читання

10 серпня 2022 року
протокол № 108

Комітет, на своєму засіданні 10 серпня 2022 року (протокол № 108) за 
дорученням Верховної Ради України (Постанова Верховної Ради України від 
21.06.2022 р. № 2326-IX), доопрацював проект Закону України про внесення 
змін до Митного кодексу України щодо деяких питань виконання Глави 5 
Розділу ІV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 
їхніми державами-членами, з іншої сторони (реєстр. №7420), який прийнято 
Верховною Радою України за основу 21 червня 2022 року, з урахуванням 
пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи.

До законопроекту для підготовки його до другого читання у термін, 
визначений положеннями статті 116 Закону України «Про Регламент 
Верховної Ради України», надійшло 289 пропозицій від народних депутатів 
України.

Під час доопрацювання законопроекту до другого читання, на підставі 
пункту 4 частини першої статті 15 Закону України «Про комітети Верховної 
Ради України», народними депутатами – членами Комітету було підготовлено 
151 пропозицію, а саме пропозиції за №№ 1, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 21, 23, 24, 
28, 37, 44, 49, 54, 57, 64, 68, 70, 72,76, 88, 91, 94, 96, 98, 99, 104, 105, 107, 108, 
112, 119, 121, 123 - 125, 129, 142 - 146, 152 - 156, 158, 163 - 167, 169, 172, 173, 
175 - 178, 180, 183, 186, 188, 189, 192, 194, 196, 199, 202, 204, 208, 209, 210, 219, 
221, 222, 229, 230, 232,239, 240, 245, 248, 250, 251, 257, 262, 270, 271, 274, 278, 
287,  288, 293, 297, 300, 305, 308, 312, 314, 315, 318, 320, 321, 324, 325, 327, 330, 



332, 333, 335, 340, 342, 344, 350, 352, 354 - 356, 361, 365, 371, 377, 381, 382, 388, 
391, 398, 401, 403, 404, 410, 412, 414-416, 419, 422, 423, 424, 427, 429, 430, 432, 
433, 435, 437, 439 були подані на розгляд Комітету, підтверджені на його 
засіданні та за результатами голосування на засіданні Комітету враховані у 
таблиці до другого читання. 

Такі пропозиції стосуються наступного:
приведення назви Закону у відповідності до його змісту (Прикінцевими 

положеннями законопроекту вносяться зміни до статті 622 Закону України 
«Про банки і банківську діяльність» та Закону України «Про режим спільного 
транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи»);

внесення у статтю 4 Митного кодексу України визначень термінів і 
понять, які вводяться цим законопроектом («загальна декларація прибуття», 
«електронні інформаційні ресурси митних органів», «системи, що 
забезпечують функціонування електронних інформаційних ресурсів митних 
органів»,  «рішення митного органу»);

приведення термінології, яка використовується у Митному кодексі 
України у відповідність до положень Закону України «Про електронні 
комунікації» («електронні інформаційні ресурси митних органів», «системи, 
що забезпечують функціонування електронних інформаційних ресурсів 
митних органів»);

уточнень, які стосуються:
- процедур, пов’язаних з наданням/отриманням  авторизації АЕО;
- рішень митних органів, митних процедур та технологій митної справи, з 

урахуванням положень міжнародного законодавства, зокрема, Конвенції про 
процедуру спільного транзиту;

встановлення на період дії воєнного стану та протягом одного року з дня 
припинення чи скасування його дії для оцінки (повторної оцінки, моніторингу) 
з метою надання авторизації АЕО, понижених значень показників 
(коефіцієнтів) платоспроможності (фінансової стійкості) та ліквідності 
підприємства; 

техніко-юридичних правок до положень законопроекту. 

Таким чином, за результатами розгляду пропозицій суб’єктів права 
законодавчої ініціативи, було підготовлено порівняльну таблицю 
законопроекту до другого читання, яка містить усі внесені та не відкликані 
пропозиції, з яких враховано (у тому числі, частково та редакційно)                              
332 пропозиції, відхилено – 108 пропозицій. 

Враховані пропозиції стосуються: 
1) приведення назви прийнятого Закону у відповідності до змісту 

(законопроектом вносяться зміни також в інші Закони України – «Про банки і 



банківську діяльність» та «Про режим спільного транзиту та запровадження 
національної електронної транзитної системи»);

2) надання визначень новим термінам і понять, які вводяться цим 
проектом Закону; 

3) приведення термінології у відповідність до вимог законів України «Про 
електронні комунікації», «Про електронні довірчі послуги»; 

4) удосконалення положень щодо:
- авторизованих економічних операторів, у т.ч. та надання авторизацій на 

застосування окремих видів спрощень, види таких спрощень;  
- процедур, які стосуються рішень митних органів, їх оскаржень, розгляду 

заяв, моніторингу відповідності;
- процедур кінцевого використання, загальної декларації прибуття; 
- процедур адміністрування фінансових гарантій, у т.ч. надання 

забезпечення сплати митних платежів, грошової застави, видів гарантій, 
процедур надання статусу гарантів, зупинення, скасування та анулювання 
такого статусу;  

5) внесення технічних невідповідностей;
6) перехідних положень  та терміну набрання чинності Законом;

Відхилені пропозиції стосуються:
1) визначення поняття «авторизація» та його застосування у тексті 

Митного кодексу України (правки №№ 3, 17, 18, 19, 40, 78, 201, 203, 205 - 207, 
212, 213, 265, 276, 277, 281, 283 - 285, 290, 294, 295, 303, 345 - 348, 353, 396).

Надані пропозиції не відповідають положенням Митного кодексу 
України, оскільки в діючій редакції Митного кодексу України термін 
«авторизація» використовується 120 разів лише в одному значенні – як 
документ/дозвіл (наприклад, типові конструкції – «заява про надання 
авторизації», «анулювання авторизації», «підприємство, яке отримало 
авторизацію» тощо). Також використання цього терміну у значенні, яке 
пропонується, не відповідає практиці застосування цього терміну у 
міжнародному законодавстві.  Більш детально у листі Інституту законодавства 
Верховної Ради України (вх. Апарату ВРУ № 22/17-2022/125430 від 29.07.2022 
р.); 

2) щодо умов відповідності підприємства критеріям надання авторизації 
(правка № 27);   

3) щодо процедур прийняття заяв на надання рішень, підготовки рішень, 
зміни, скасування чи анулювання, оскарження прийнятих митними органами 
рішень, подання скарг на прийняті рішення (правки №№ 35, 36, 46, 53, 60, 65, 
66, 84, 93, 100, 101, 102, 103, 106, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 127-131, 134, 
135, 147 -  150, 162, 168);



4) щодо інформаційних ресурсів (правки №№ 174, 322, 331, 341, 343, 357, 
392, 393); 

5) щодо авторизації на застосування процедури кінцевого використання 
(правки № 184, 185, 187, 191, 197, 213-217); 

6) щодо особливостей застосування процедур спільного транзиту (правки 
№№ 235, 236, 249, 264, 268, 273, 292, 301, 304, 310, 311, 326, 359, 364, 366, 384, 
386, 390, 421, 425, 438);

7) щодо надання пільг по сплаті ввізного мита при ввезенні окремих видів  
транспортних засобів (правки № 426, 436);

8) щодо терміну набрання чинності Законом (правка № 435); 
9) щодо застосування Закону України “Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» при підготовці 
нормативно-правових актів, що приймаються на виконання вимог цього 
Закону (правка № 438).

Під час засідання, Головою Комітету та народними депутатами-членами 
Комітету була підтримані пропозиції щодо внесення таких змін до проекту 
порівняльної таблиці:

1) за результатами техніко-юридичного опрацювання у тексті правки № 
37 виключити абзаци шостий – восьмий (частина третя нової статті 191); 

2) за пропозицією Національного банку України, текст правки № 433 
доповнити новим абзацом наступного змісту:

«пункту 3 частини першої та пункту 7 частини другої статті 316 (щодо 
можливості фінансових компаній виступати гарантами та вимог до фінансових 
компаній як гарантів), які набирають чинності з 01 січня 2024 року».

Враховуючи викладене, керуючись пунктом 4 частини першої  статті 15,  
пунктами 5, 6 частини першої статті 16 Закону України «Про комітети 
Верховної Ради України», пунктом 3 частини першої статті 123 Закону 
України «Про регламент Верховної Ради України», Комітет вирішив:

1. Врахувати у таблиці до другого читання 151 пропозицію, які були 
подані у відповідності до пункту 4 частини першої  статті 15 Закону України 
"Про комітети Верховної Ради України", а саме пропозиції: 

№№ 1, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 21, 23, 24, 28, 37, 44, 49, 54, 57, 64, 68, 70, 
72,76, 88, 91, 94, 96, 98, 99, 104, 105, 107, 108, 112, 119, 121, 123 - 125, 129, 142 
- 146, 152 - 156, 158, 163 - 167, 169, 172, 173, 175 - 178, 180, 183, 186, 188, 189, 
192, 194, 196, 199, 202, 204, 208, 209, 210, 219, 221, 222, 229, 230, 232,239, 240, 
245, 248, 250, 251, 257, 262, 270, 271, 274, 278, 287,  288, 293, 297, 300, 305, 308, 
312, 314, 315, 318, 320, 321, 324, 325, 327, 330, 332, 333, 335, 340, 342, 344, 350, 
352, 354 - 356, 361, 365, 371, 377, 381, 382, 388, 391, 398, 401, 403, 404, 410, 412, 
414-416, 419, 422, 423, 424, 427, 429, 430, 432, 433, 435, 437, 439, виключивши 
у тексті правки № 37 абзаци шостий – восьмий (частина третя нової статті 
191), а текст правки № 433 доповнивши новим абзацом наступного змісту: 



«пункту 3 частини першої та пункту 7 частини другої статті 316 (щодо 
можливості фінансових компаній виступати гарантами та вимог до 
фінансових компаній як гарантів), які набирають чинності з 01 січня 2024 
року». 

2. Підтримати редакцію законопроекту, запропоновану підкомітетом з 
питань митної справи Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, 
податкової та митної політики до розгляду Комітетом, з урахуванням 
результатів обговорення та голосування на засіданні Комітету.

3. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в 
другому читанні проект Закону України «Про внесення змін до Митного 
кодексу України щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу ІV Угоди про 
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, 
з іншої сторони» (реєстр. № 7420) у прийнятій редакції назви Закону України 
«Про внесення змін до Митного кодексу України  та інших законодавчих актів 
України щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу IV Угоди про 
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, 
з іншої сторони” прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними 
техніко-юридичними правками.

4. Доповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Сову О.Г. – Голову 
підкомітету з питань митної справи.

Додаток: порівняльна таблиця до другого читання, на 271 аркуші.

Голова Комітету                                                                     Д.О. Гетманцев 


