
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 та 

деяких інших законів України щодо запровадження механізму “єдиного вікна” 

та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через 

митний кордон України  (реєстр. № 7010 від 28.07.2017) та проект Закону 

України про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших 

законів України щодо забезпечення функціонування механізму “єдиного вікна” 

та спрощення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний 

кордон України (реєстр. № 7010-1 від 15.08.2017) 

 

Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики на 

своєму засіданні розглянув проект Закону України про внесення змін до Митного 

кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму 

“єдиного вікна” та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні 

товарів через митний кордон України  (реєстр. № 7010 від 28.07.2017), внесений 

народними депутатами України Кришиним О.Ю., Южаніною Н.П. та Остріковою 

Т.Г., та проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу України та 

деяких інших законів України щодо забезпечення функціонування механізму 

“єдиного вікна” та спрощення контрольних процедур при переміщенні товарів через 

митний кордон України (реєстр. № 7010-1 від 15.05.2017), внесений народним 

депутатом України Журжієм А.В. 

Метою законопроекту реєстр. № 7010 є створення законодавчих підстав для 

запровадження принципу “єдиного вікна” під час здійснення митного, санітарно-

епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, радіологічного та 

інших видів державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон 

України. Принцип “єдиного вікна” являє собою механізм взаємодії декларантів, їх 

представників та інших заінтересованих осіб з органами доходів і зборів, іншими 

державними органами, уповноваженими на здійснення відповідних дозвільних або 

контрольних функцій, який забезпечує можливість одноразового подання 

заінтересованою особою в електронному вигляді через єдиний інформаційний веб-

портал відповідних документів та відомостей з метою дотримання вимог 

законодавства України щодо переміщення товарів, транспортних засобів через 

митний кордон України.  

На сьогодні порядок інформаційного обміну між органами доходів і зборів та 

іншими державними органами за принципом “єдиного вікна” затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2016 № 364 (із змінами). Однак 

його реалізація стримується необхідністю внесення змін до численних законів, які 

регламентують діяльність не тільки органів доходів і зборів, а й інших державних 

органів, які видають документи, необхідні для здійснення митних формальностей. З 
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урахуванням цього, з метою забезпечення повноцінної реалізації принципу 

“єдиного вікна”, даним законопроектом передбачається внесення відповідних змін 

не тільки до Митного кодексу України, а й до 23 інших законів України.  

Законопроект реєстр. № 7010-1 від 15.08.2017 є альтернативним щодо 

законопроекту № 7010 від 28.07.2017, однак за змістом практично не відрізняється 

від нього. Відмінність полягає лише в редакційному уточненні ряду положень.  

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

висловило зауваження до обох законопроектів, але вважає, що за умови їх 

врахування вони можуть бути прийнято за основу. Крім того, на думку ГНЕУ, ці 

законопроекти в подальшому варто об’єднати.  

Комітет підтримує оптимізацію порядку здійснення контрольних процедур 

при переміщенні товарів через митний кордон України  і вважає її важливою 

запорукою подальшого спрощення умов провадження зовнішньоекономічної 

діяльності в Україні. Враховуючи викладене, Комітет вирішив: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України 

щодо запровадження механізму “єдиного вікна” та оптимізації здійснення 

контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України  

(реєстр. № 7010 від 28.07.2017), внесений народними депутатами України 

Кришиним О.Ю., Южаніною Н.П. та Остріковою Т.Г., прийняти за основу. 

 

2. Взяти до уваги, що відповідно до частини третьої статті  95 Регламенту 

Верховної Ради України у разі прийняття Верховною Радою за основу одного з 

альтернативних законопроектів інші альтернативні законопроекти знімаються з 

розгляду (вважаються відхиленими) без прийняття про це окремого рішення. 

 

3. Доповідачем від Комітету визначити Голову Комітету, народного депутата 

України Южаніну Н.П.  

 

 

Голова Комітету                                                                                         Н.П. Южаніна 


