
П Р О Е К Т 

 
 

Комітет Верховної Ради України 

з питань податкової та митної політики 

Р І Ш Е Н Н Я 

про проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу України  

 (реєстр. № 4634 від 10.05.2016)  

 

         

Комітет на своєму засіданні розглянув проект Закону України про внесення змін до 

Митного кодексу України” (реєстр. № 4634 від 10.05.2016), поданий Кабінетом Міністрів 

України. 

Заявленою метою  цього законопроекту є забезпечення реалізації вимог Закону 

України від 10.12.2015 № 889-VIII “Про державну службу” та приведення актів 

законодавства у відповідність із цим Законом. При цьому в пояснювальній записці до 

законопроекту не конкретизується, у відповідність до яких саме положень Закону 

України “Про державну службу” пропонується привести Митний кодекс України. Проте 

проведеним аналізом встановлено, що мається на увазі пункт 17 частини третьої статті 3 

зазначеного Закону, відповідно до якого його дія не поширюється на осіб рядового і 

начальницького складу правоохоронних органів та працівників інших органів, яким 

присвоюються спеціальні звання.  

Авторами законопроекту не взято до уваги важливе застереження, що міститься у 

наведеному пункті, а саме: “якщо інше не передбачено законом”. У частині першій статті 

569 Митного кодексу України прямо зазначено, що посадові особи органів доходів і 

зборів є державними службовцями. Відповідно до частини третьої цієї ж статті правове 

становище посадових осіб органів доходів і зборів в частині, не врегульованій Митним 

кодексом, визначається, зокрема, законодавством про державну службу.   

Таким чином, норми Митного кодексу повністю узгоджуються з нормою пункту 17 

частини третьої статті 3 Закону України “Про державну службу” і необхідності у внесенні 

до Митного кодексу змін, запропонованих проектом, немає.  

Крім того, Комітет вважає недопустимим виведення посадових осіб органів, що 

здійснюють державну митну справу, з-під дії Закону України “Про державну службу” (а 

це фактично і є метою поданого законопроекту). 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України висловило 

численні зауваження до проекту і вважає за доцільне повернути його суб’єкту права 

законодавчої ініціативи для доопрацювання з урахуванням цих зауважень. 

Враховуючи викладене, 

Комітет вирішив:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін 

до Митного кодексу України (реєстр. № 4634 від 10.05.2016), поданий Кабінетом 

Міністрів України, ____________________________________________________________. 

2.  Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України 

визначити Голову Комітету, народного депутата України Южаніну Н.П. 

 

Голова Комітету                                                                          Н.П.Южаніна  


