
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 електронні довірчі послуги”  

 (реєстр. № 8372 від 17.05.2018)  

 

Комітет на своєму засіданні розглянув проект Закону України про внесення 

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

електронні довірчі послуги” (реєстр. № 8372 від 17.05.2018), поданий Кабінетом 

Міністрів України. 

Метою  цього законопроекту є забезпечення використання у Митному 

кодексі України нового понятійного апарату, запровадженого Законом України 

“Про електронні довірчі послуги”. Для досягнення цієї мети законопроект 

передбачає внесення змін до пункту 22 частини першої статті 4, частини третьої 

статті 33, частин першої та третьої статті 123, статті 257, частини дванадцятої 

статті 264, абзацу першого частини четвертої статті 307 та пункту 16 частини 

другої статті 544 МКУ.  

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України не 

висловило зауважень до законопроекту і вважає, що за результатами розгляду в 

першому читанні він може бути прийнятий за основу. 

Комітет погоджується з необхідністю приведення термінології Митного 

кодексу України у відповідність до Закону України “Про електронні довірчі 

послуги”, однак зазначає, що у даному законопроекті не враховано необхідність 

уточнення формулювань щодо електронної форми документів (а саме – щодо 

накладення на електронні документи кваліфікованого електронного підпису) ще у 

цілому ряді норм МКУ (пункт 10 частини першої статті 4, частини друга та п’ята 

статті 21, частина четверта статті 96, частина друга статті 99, частина третя статті 

108, частина друга статті 116, частини друга, четверта та п’ята статті 123, частина 

п’ята статті 127, частина третя статті 176, частина третя статті 194, частина п’ята 

статті 200, частина друга статті 203, частина третя статті 204, частини перша та 

п’ята статті 210, частина друга статті 223, частина шоста статті 233, частина друга 

статті 241, частина шоста статті 263, частина перша статті 269, частини третя, 

четверта, сьома та восьма статті 309, пункт 1 частини першої статті 310, пункт 1 

частини одинадцятої, пункт 1 частини дванадцятої статті 311, частина друга статті 

331, частина перша статті 335, частина друга статті 432).  

Крім того, у законопроекті не враховано зміни, внесені до Митного кодексу 

України та цілого ряду інших законодавчих актів Законом 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” (законопроект 

реєстр. № 7010). З огляду на це зміни, аналогічні тим, що передбачені даним 

законопроектом, необхідно внести також до статті 331, частини першої статті 197, 

частини першої статті 257, частини восьмої статті 259, частини другої статті 264, 
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частини другої статті 335 та пункту 91 Прикінцевих положень МКУ, а також 

більш ніж до двадцяти інших законодавчих актів України. 

З огляду на це даний законопроект потребує суттєвого доопрацювання.  

Враховуючи викладене,  

  

Комітет вирішив:  

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

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

“Про електронні довірчі послуги” (реєстр. № 8372 від 17.05.2018), поданий 

Кабінетом Міністрів України, прийняти за основу. 

2.  Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради 

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

 

Голова Комітету                                                                               Н.П.Южаніна  


