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Комітет на своєму засіданні 10 січня 2023 року (протокол №127) 
розглянув проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу 
України щодо електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг, 
внесений Кабінетом Міністрів України (реєстр. №6086 від 21.09.2021).

Як зазначено у пояснювальній записці законопроект розроблено на 
виконання пункту 4 статті 1 Указу Президента України від 29 липня 2019 року 
№ 558/2019 “Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та 
юридичних осіб до електронних послуг”, підрозділу 2.1 розділу 2 
довгострокових пріоритетів діяльності Уряду, визначених Програмою 
діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженою постановою Кабінету 
Міністрів України від 12 червня 2020 року № 471, пункту 13 підрозділу 2.2 
розділу 2 Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2021 рік, 
затвердженого Постановою Верховної Ради України від 2 лютого 2021 року 
№1165-IX, пункту 45 плану пріоритетних дій Уряду на 2020 рік, 
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 вересня 
2020 року № 1133-р.

Метою прийняття акта є приведення положень Митного кодексу 
України у відповідність із Законом України “Про електронні довірчі послуги” 
у зв’язку з удосконаленням державного регулювання у сферах електронної 
ідентифікації та електронних довірчих послуг на основі законодавства 
Європейського Союзу та досвіду держав-членів Європейського Союзу для 
спрощення доступу до електронних послуг.

Законопроект є похідним від проекту Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо забезпечення укладення угоди між 
Україною та Європейським Союзом про взаємне визнання кваліфікованих 
електронних довірчих послуг та імплементації законодавства Європейського 
Союзу у сфері електронної ідентифікації, реєстр. № 6173 від 12.10.2021, який 
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прийнято Верховною Радою України 01.12.2022 у другому читанні та в цілому 
як Закон.

Комітет з питань бюджету надав висновок від 04.11.2021 № 04-13/9-
2021/340901, у якому зазначив, що законопроект не матиме впливу на 
показники бюджету. 

Комітет з питань інтеграції до Європейського Союзу у своєму 
висновку від 16.12.2021 № 04-20/10-2021/393590 зазначив, що положення 
законопроекту не суперечать міжнародно-правовим зобов’язанням України в 
сфері європейської інтеграції.

Комітет з питань цифрової трансформації у своєму висновку від 
23.03.2022 № 04-33/18-2022/56828 рекомендує Верховній Раді України 
прийняти законопроект за основу. 

Головне науково - експертне управління у своєму експертному 
висновку від 28.06.2022 № 16/03-2022/1037738 до законопроекту зазначило 
про те, що не заперечує проти його прийняття. 

Листом від 15.12.2022 № 26524/0/2-22 Віце-прем’єр-міністр з питань 
європейської та євроатлантичної інтеграції Стефанішина О. надіслала до 
Комітету таблицю відповідності норм законопроекту положенням права 
Європейського союзу та міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері 
європейської інтеграції.

За результатами розгляду, члени Комітету прийняли рішення про 
необхідність доопрацювання законопроекту реєстр. № 6086 до другого 
читання з урахуванням положень Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо забезпечення укладення угоди між 
Україною та Європейським Союзом про взаємне визнання кваліфікованих 
електронних довірчих послуг та імплементації законодавства Європейського 
Союзу у сфері електронної ідентифікації», реєстр. № 2801-ІХ від 01.12.2022 та 
Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України та інших 
законів 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», реєстр. № 2510-ІХ від 15.08.2022.

З огляду на вищезазначене та керуючись положеннями частини третьої 
статті 93, частини четвертої статті 102, статті 108, частини другої статті 114 
Регламенту Верховної Ради України, Комітет вирішив:

рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 
внесення змін до Митного кодексу України щодо електронної ідентифікації та 
електронних довірчих послуг, внесений Кабінетом Міністрів України (реєстр. 
№6086 від 21.09.2021) за наслідками розгляду в першому читанні, відповідно 
до пункту 1 частини першої статті 114 Закону України «Про Регламент 
Верховної Ради України», прийняти за основу з дорученням Комітету 
підготувати його до другого читання з урахуванням пропозицій і поправок 
суб’єктів права законодавчої ініціативи.
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Співдоповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Сову О.Г. – голову 
підкомітету з питань митної справи Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики.

Голова Комітету Д.О. Гетманцев


