
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 у 

зв’язку з прийняттям Закону України “Про запобігання корупції” 

(реєстр. № 7152 від 02.10.2017) 

 

Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики на 

своєму засіданні розглянув проект Закону України про внесення змін до Митного 

кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про запобігання корупції” 

(реєстр. № 7152 від 02.10.2017), внесений Кабінетом Міністрів України. 

Метою даного законопроекту є приведення положень Митного кодексу 

України у відповідність із Законом України “Про запобігання корупції”. Для цього 

проектом пропонується внести відповідні зміни до статей 569 та 570 МКУ, а саме:  

статтю 569 доповнити частиною четвертою, встановивши, що на посадових 

осіб органів доходів і зборів поширюється дія зазначеного Закону; 

внести зміни до частини третьої статті 570, уточнивши перелік підстав, за 

наявності яких особа не може бути прийнята на службу до органів доходів і зборів; 

доповнити статтю 570 частиною четвертою щодо проведення спеціальної 

перевірки стосовно осіб, які претендують на службу в органах доходів і зборів, та 

покладення на цих осіб обов’язку повідомляти про близьких осіб, що працюють в 

органі, в якому вони претендують на посаду, а також приміткою щодо визначення 

терміну “близькі особи”. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

висловило пропозицію щодо виключення з тексту законопроекту слів у дужках 

“крім реабілітованих)” і вважає, що за умови врахування цієї пропозиції він може 

бути прийнятий за основу (лист від 06.11.2018 № 16/3-796/7152 (250660).  

Проаналізувавши текст даного законопроекту, Комітет вважає за необхідне 

зазначити, що деякі інші його положення також потребують доопрацювання. Так, 

проектом пропонується встановити, що на службу до органів доходів і зборів не 

можуть бути прийняті особи, які, зокрема, протягом року до моменту їх звернення 

до органів доходів і зборів з приводу працевлаштування піддані адміністративному 

стягненню у вигляді позбавлення права обіймати посади або займатися діяльністю, 

що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, за 

вчинення адміністративного правопорушення. Це положення не має аналогів у 

Законі України “Про запобігання корупції”. У той же час, воно не узгоджується з 

нормами пунктів 4 та 5 частини другої статті 19 Закону України “Про державну 

службу”. 

В цілому підтримуючи позицію авторів даного законопроекту щодо 

необхідності приведення окремих положень Митного кодексу України у 

відповідність із Законом України “Про запобігання корупції”, Комітет вирішив: 
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1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Митного кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону 

України “Про запобігання корупції” (реєстр. № 7152 від 02.10.2017), внесений 

Кабінетом Міністрів України, прийняти за основу. 

2. Співдоповідачем від Комітету визначити Голову Комітету, народного 

депутата України Южаніну Н.П.  

 

Голова Комітету                                                                                       Н.П. Южаніна 


