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У статті висвітлено результати досліджень щодо врегульованості системи надання ад-
міністративних послуг митними органами України та внесено пропозиції щодо доповнення 
проекту Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законодав-
чих актів України”. 

Ключові слова: адміністративні послуги, митні органи, Митний кодекс України. 
 
І. Вступ

0
 

У преамбулі Митного кодексу України [1] 
зазначено, що Митний кодекс України ви-
значає засади організації та здійснення ми-
тної справи в Україні, регулює економічні, 
організаційні, правові, кадрові та соціальні 
аспекти діяльності митної служби України. 
Кодекс спрямований на забезпечення захи-
сту економічних інтересів України, створен-
ня сприятливих умов для розвитку її еконо-
міки, захисту прав та інтересів суб’єктів під-
приємницької діяльності та громадян, а та-
кож забезпечення додержання законодавст-
ва України з питань митної справи. 

Чинним Митним кодексом України не ре-
гулюються питання надання митними орга-
нами адміністративних послуг суб’єктам під-
приємницької діяльності та громадянам. 

Водночас Кабінет міністрів взявся перег-
лянути списки адміністративних послуг, й у 
рамках кожного міністерства та відомства 
законодавчо оформити їхній перелік, бо за 
роки незалежності з’явилося безліч установ, 
що надають у цілому вже понад 600 най-
менувань платних послуг [13]. 

Питання адміністративних послуг певною 
мірою були предметом науково-теоретичних 
досліджень таких вчених, як В. Авер’янов, 
К. Афанасьєв, Б. Борисов, О. Вінніков, В. Га-
ращук, Н. Гнидюк, І. Голосніченко, Я. Гон-
цяж, В. Долечек, В. Євдокименко, І. Ібрагі-
мова, Р. Калюжний, А. Каляєв, В. Кампо, 
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С. Ківалов, А. Кірмач, В. Кудря, Т. Коло-
моєць, І. Коліушко, Є. Куріний, Р. Куйбіда, 
І. Лазарєв, А. Ластовецький, М. Лесечко, А. Лі-
пінцев, О. Люхтергандт, Н. Нижник, О. Пас-
тух, В. Петренко, О. Поляк, В. Тимощук, О. Ха-
ритонова, В. Ципук, А. Чемерис, Б. Шльоер, 
Х. Ярмакі та ін. 

Зокрема, І. Коліушко та В. Тимощук від-
значають, що під адміністративними послу-
гами розуміють результат здійснення влад-
них повноважень уповноваженим суб’єктом, 
що відповідно до закону забезпечує юриди-
чне оформлення умов реалізації фізичними 
та юридичними особами прав, свобод і за-
конних інтересів за їх заявою [14, с. 30]. 

Оскільки надання митними органами ад-
міністративних послуг суб’єктам підприєм-
ницької діяльності та громадянам є, насам-
перед, захистом їх прав та інтересів, відпо-
відні положення щодо надання таких послуг 
мають бути присутні в Митному кодексі 
України. Це дасть змогу закріпити на зако-
нодавчому рівні завдання, функції, повно-
важення Державної митної служби України 
щодо надання адміністративних послуг, пе-
реліку цих послуг, відповідальності за нена-
дання чи неналежне надання тощо. 

ІІ. Постановка завдання 
Основною метою статті є аналіз чинної 

нормативної бази у сфері адміністративних 
послуг для визначення необхідності норма-
тивного закріплення завдань, функцій, пов-
новажень Державної митної служби України 
щодо надання адміністративних послуг, пе-
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реліку цих послуг, відповідальності за нена-
дання чи неналежне надання тощо. 

ІІІ. Результати 
Згідно із Законом України “Про зовніш-

ньоекономічну діяльність” [2], метою держа-
вного регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності є: захист економічних інтересів 
України й законних інтересів суб’єктів зовні-
шньоекономічної діяльності; створення рів-
них можливостей для суб’єктів зовнішньое-
кономічної діяльності; підтримка конкуренції 
та ліквідація монополізму у сфері зовніш-
ньоекономічної діяльності. 

Положеннями Митного кодексу України 
[1] визначено, що митна справа є складовою 
зовнішньополітичної та зовнішньоекономіч-
ної діяльності України. 

Митні органи, реалiзуючи митну політику 
України, здійснюють, зокрема, виконання та 
контроль за додержанням законодавства 
України з питань митної справи. Законодав-
ство України з питань митної справи скла-
дається з Конституції України, Митного ко-
дексу України, законів України та інших но-
рмативно-правових актів з питань митної 
справи, виданих на основі та на виконання 
Конституції України, цього Кодексу та зако-
нів України. 

Постановою Кабінету Міністрів України 
від 25.12.2002 р. № 1952 [3] затверджено 
Перелік платних послуг, що можуть надава-
тися митними органами, а саме: 

1. Надання консультацій з питань: 
– поміщення товарів у вiдповiднi митні 

режими; 
– тарифного та нетарифного регулювання 

зовнiшньоекономiчної дiяльностi в час-
тині митного оформлення товарів (робіт, 
послуг); 

– дослідження (аналізу, експертизи) проб i 
зразків товарів у митних лабораторіях; 

– класифiкацiї товарів згідно з УКТЗЕД; 
– належностi товарiв до контрольних 

спискiв (наркотики, отруйні та вибуховi 
речовини, товари подвiйного викорис-
тання тощо); 

– митного законодавства та його застосу-
вання. 

2. Надання консультацiй митним броке-
рам i митним перевiзникам з питань посере-
дницької дiяльностi. 

3. Надання текстiв опублiкованих норма-
тивно-правових актiв з питань митної справи. 

4. Надання вiдомостей з лiцензiйних ре-
єстрiв митних брокерiв, митних перевiзникiв, 
митних лiцензiйних складiв. 

5. Копiювання документiв, пов’язаних з 
митним оформленням товарiв (робiт, пос-
луг). 

Однак з моменту прийняття цієї постано-
ви Уряду митні органи не надали жодної 
платної послуги, що визначені нею. Переш-
кодою в наданні митними органами платних 

послуг стало неузгодження питання порядку 
надання платних послуг (виникають питання 
правомірності надання вже затверджених 
Урядом послуг) та розміру плати за їх на-
дання (відсутність норм у постанові, які б 
установлювали правила визначення розміру 
плати, не дає митним органам змоги нада-
вати вже затверджені Урядом послуги). 

Разом із цим Державною митною служ-
бою України наказом від 13.10.2009 р. № 949 
[4] затверджено стандарти таких адмiнiст-
ративних послуг: 
– з видачi лiцензiї на право здiйснення 

митної брокерської діяльності; 
– з видачi лiцензiї на право вiдкриття та 

експлуатацiї митного лiцензiйного скла-
ду. 

Слід зазначити, що, згідно з пунктом 35 
статті 9 Закону України “Про ліцензування 
певних видів господарської діяльності” [5], 
ліцензуванню підлягає діяльність митного 
брокера. 

На сьогодні правові підстави для видачі 
ліцензії Держмитслужбою на право відкрит-
тя та експлуатації митного ліцензійного 
складу зазначені лише в постанові Кабінету 
Міністрів України “Про впорядкування дія-
льності митних ліцензійних складів” від 
02.12.1996 р. № 1446 [6]. Відповідно до пун-
кту 2 цієї постанови, Державному митному 
комітетові було доручено розробити та за-
твердити до 1 сiчня 1997 р. нове положення 
про вiдкриття та експлуатацiю митних 
лiцензiйних складiв з урахуванням резуль-
татiв комплексної перевiрки дiяльностi мит-
них лiцензiйних складiв. Таке положення 
було розроблено та затверджено наказом 
Держмитслужби від 31.12.1996 р. № 592 [7]. 
Пунктом 1 цієї постанови встановлено збір 
за видачу Державним митним комітетом 
ліцензії на право відкриття та експлуатації 
митного ліцензійного складу на території 
України в розмірі, еквівалентному в націо-
нальній валюті 2500 дол. США за курсом 
Національного банку, встановленим на день 
подання документів цьому Комітетові. 

Статтею 216 Митного кодексу України [1] 
передбачено, що для зберiгання товарiв у 
режимi митного складу використовуються 
спецiально обладнанi примiщення, резерву-
ари, майданчики – митнi лiцензiйнi склади. 

Таким чином, на сьогодні необхідність 
видачі ліцензії Держмитслужбою на право 
відкриття та експлуатації митного ліцензій-
ного складу передбачена на рівні Урядового 
рішення, а не Закону України. Постановою 
Кабінету Міністрів України “Про заходи що-
до упорядкування адміністративних послуг” 
від 17.07.2009 р. № 737 [8]. Міністерствам, 
іншим центральним органам виконавчої 
влади відповідно до своїх повноважень до-
ручено переглянути затверджені Кабінетом 
Міністрів України переліки платних послуг і 
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внести пропозиції щодо їх розмежування на 
адміністративні та господарські послуги, 
вжити заходів щодо відмови від надання ор-
ганами виконавчої влади господарських по-
слуг, які можуть бути надані суб’єктами гос-
подарювання приватної форми власності. 

Адміністративною послугою, в розумінні 
Тимчасового порядку надання адміністрати-
вних послуг, затвердженого цією постано-
вою Кабінету Міністрів України, є послуга, 
яка є результатом здійснення суб’єктом по-
вноважень щодо прийняття згідно з норма-
тивно-правовими актами на звернення фі-
зичної або юридичної особи адміністратив-
ного акта, спрямованого на реалізацію та 
захист її прав і законних інтересів і/або на 
виконання особою визначених законом обо-
в’язків (отримання дозволу (ліцензії), сер-
тифіката, посвідчення та інших документів, 
реєстрація тощо). Таким чином, до адмi-
нiстративних послуг належить: 
– видача лiцензiй, дозволiв та iнших до-

кументiв дозвiльного характеру, серти-
фiкатiв, свiдоцтв, атестатiв, посвiдчень; 

– реєстрацiя (фактiв, суб’єктiв, прав, об’єк-
тiв, у тому числi легалiзацiя суб’єктiв i 
актiв (документiв), нострифiкацiя та ве-
рифiкацiя); 

– iншi види дiяльностi, незалежно вiд на-
зви, у результатi провадження яких заiн-
тересованим фiзичним і юридичним осо-
бам, а також об’єктам, що перебувають 
у власностi, володiннi чи користуваннi 
таких осiб, надається або пiдтверджує-
ться певний юридичний статус та/або 
факт. 

До адмiнiстративних послуг не належить 
контрольна дiяльнiсть (проведення пе-
ревiрки, ревiзiї, iнспектування тощо), освiтнi, 
медичнi та господарськi послуги, якi нада-
ються органами виконавчої влади, держав-
ними пiдприємствами, установами та ор-
ганiзацiями. 

Затвердження Урядом переліку адмiнiс-
тративних послуг, які можуть надаватися 
митними органами, спеціалізованими мит-
ними установами та організаціями на плат-
ній і безоплатній основі, сприятиме запобі-
ганню корупції, адже “безкоштовна невизна-
ченість” часто змушує шукати шляхів для 
визначеності, але не завжди такої, що вста-
новлена актами законодавства. Слід зазна-
чити, що зробити більшість адміністратив-
них послуг безоплатними для користувачів 
сьогодні не наважуються навіть економічно 
розвинуті держави. Так, відповідно до стат-
ті 30 Митного кодексу Співтовариства, при-
йнятого у 2008 р. (Регламент (ЄС) 
№ 450/2008 Європейського Парламенту та 
Ради від 23 квітня 2008 р.) [9], митним орга-
нам надається можливість стягувати збори 
або відшкодовувати свої витрати при на-
данні специфічних послуг, зокрема таких, як 

надання звітів про проведені аналітичні та 
експертні дослідження, огляд і відбір зразків 
товарів для цілей перевірки тощо. 

Надання митними органами платних ад-
міністративних послуг спрямовано, насам-
перед, на забезпечення потреб їх отриму-
вача, а не надавача, що знаходить своє ві-
дображення у всіх тих перевагах, які можуть 
отримувати замовники таких послуг (зокре-
ма, створення цивілізованого ринку підпри-
ємств, які надають послуги учасникам ЗЕД 
(ліцензування), уникнення помилок при мит-
ному оформленні (дослідження товарів, 
консультування), гарантування доставки то-
варів (охорона і супроводження), надання 
послуг тимчасового зберігання під митним 
контролем (організація зберігання товарів) 
тощо). 

Загальновідомим є той факт, що бюдже-
тним установам, організаціям і закладам 
надається тільки мінімальне фінансування з 
державного або місцевих бюджетів, пере-
важно на заробітну платню, сплату комуна-
льних послуг та інші захищені статті видат-
ків. Асигнування на закупівлю канцелярсь-
ких товарів, поточний і капітальний ремонти, 
придбання обладнання тощо надходять з 
бюджету в незначній кількості або не виді-
ляються зовсім. Тому питання про залучен-
ня додаткових грошових коштів на сьогодні 
є дуже актуальним. Джерелом залучення 
додаткових коштів для гідного функціону-
вання бюджетних установ є надання ними 
платних послуг. 

Види платних послуг, які можуть надава-
тися бюджетними установами, залежать від 
сфери діяльності цих установ. Вони повинні 
відповідати перелікам дозволених платних 
послуг, які визначені нормативними докуме-
нтами для відповідних галузей [15, c. 142–
143]. 

Статтею 13 Бюджетного кодексу України 
[11] передбачено, що бюджет може склада-
тися із загального та спеціального фондів. 
Власні надходження бюджетних установ от-
римуються додатково до коштів загального 
фонду бюджету і включаються до спеціаль-
ного фонду бюджету. Власні надходження 
бюджетних установ поділяються на такі гру-
пи: 
– перша група – надходження від плати за 

послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством; 

– друга група – інші джерела власних над-
ходжень бюджетних установ. 

У складі першої групи виділяється, зокре-
ма, плата за послуги, що надаються бюдже-
тними установами згідно з їх основною дія-
льністю. 

Власні надходження бюджетних установ 

використовуються (з урахуванням частини 

дев’ятої статті 51 цього Кодексу), зокрема, 

на покриття витрат, пов’язаних з організаці-
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єю та наданням послуг, що надаються бю-

джетними установами згідно з їх основною 

діяльністю. 

Відповідно до Методики визначення собі-

вартості платних адміністративних послуг, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 27.01.2010 р. № 66 [10], до скла-

ду собівартості адміністративної послуги 

входять: 

– прямі матеріальні витрати; 

– прямі витрати на оплату праці та відра-

хування на соціальні заходи; 
– інші прямі витрати; 

– непрямі витрати. 

Тому собівартість адміністративної пос-

луги – виражені в грошовій формі витрати 

адміністративного органу, безпосередньо 
пов’язані з наданням адміністративної пос-

луги. 

Слід зазначити, що частина дев’ята стат-

ті 51 Бюджетного кодексу України [11] пе-

редбачає, що якщо обсяги власних надхо-

джень бюджетних установ перевищують 
відповідні витрати, затверджені законом про 

Державний бюджет України (рішенням про 

місцевий бюджет), розпорядник бюджетних 

коштів передбачає спрямування таких над-

планових обсягів у першу чергу на погашен-
ня заборгованості з оплати праці, нараху-

вань на заробітну плату, стипендій, комуна-

льних послуг та енергоносіїв. 

Якщо такої заборгованості немає, розпо-

рядник бюджетних коштів спрямовує 50% 

коштів на заходи, що здійснюються за раху-
нок відповідних надходжень, і 50% коштів – 

на заходи, необхідні для виконання основ-

них функцій, але не забезпечені коштами 

загального фонду бюджету за відповідною 

бюджетною програмою. 

Як зазначає П. Пашко [12, c. 175–176], по-
ширене використання адміністрування пояс-

нюється низкою суб’єктивних причин. Орієн-

тування на адміністративні, а не економічні 

методи протягом тривалого періоду призве-

ло до того, що вони стали базою для фор-
мування постанов, інструкцій, наказів, і ба-

гато положень, що містяться в рішеннях ос-

танніх років, можуть бути виконані лише на 

основі адміністративного примусу. 

Заміна адміністративного примусу еконо-

мічною заінтересованістю потребує зміни 
форм організації служби. Головним двигу-

ном і наріжним каменем удосконалення сис-

теми повинен стати рівень митної безпекос-

проможності, який визначить досягнення 

лідерської планки. 
Сучасна система зовнішньоекономічного 

примусу має в митній системі свої особли-

вості: 

1. Митна служба є державною монополі-

єю, що володіє практично всіма важелями й 

ресурсами реалізації митної справи, потуж-

ностями з пропуску товарів, громадян, тран-

спортних засобів через митний кордон. На-

слідком цього є відсутність змагання за за-

доволення потреб споживачів, стримування 

прогресу в митних технологіях. 

2. Результат бюрократизації – велика 
армія працівників митної служби; недостат-

нє використання потенціалу управління на 

основі аналізу ризикових ситуацій. 

3. Митні тарифи не завжди виходять із 

суспільно необхідних витрат і політики захи-

сту вітчизняних товаровиробників, строків 
виконання митних процедур та умов митної 

служби, що призводить до деформації по-

питу на законні митні операції. У багатьох 

випадках товари, що суттєво різняться за 

якістю та витратами, мають однакові митні 
тарифи. 

4. Практичне обмеження вивезення та 

ввезення товарів (у тому числі ліцензування 

й квотування, сертифікація, різні заборони 

на ввезення товарів тощо) можливе лише за 

умови мотивованого добросовісного конт-
ролю за здійсненням цих операцій з боку 

митної служби. 

5. Під час адміністрування ланок митної 

служби не повною мірою враховуються ін-

тереси їх членів і можливості впливу на кін-
цеві результати. Це стосується, наприклад, 

коштів, що держава отримує за результата-

ми боротьби з порушеннями митних правил 

і які можна було б використовувати з метою 

заохочення працівників митної служби та 

для розвитку митної системи. 
Але необхідно зауважити, що на заохо-

чення працівників митної служби та для ро-

звитку митної системи (в тому числі органі-

зацію належного надання адміністративних 

послуг) також можна було б направляти ко-

шти, які стягуватимуться митними органами 
за надання адміністративних послуг. 

Таким чином, враховуючи відсутність но-

рмативного закріплення завдань, функцій, 

повноважень Державної митної служби Ук-

раїни щодо надання адміністративних пос-
луг, переліку цих послуг, відповідальності за 

ненадання чи неналежне надання тощо, 

зокрема, в чинному Митному кодексі Украї-

ни, який є законодавчою основою організації 

митної справи в державі, то пропонується 

внесення відповідних положень до проекту 
Закону України “Про внесення змін до Мит-

ного кодексу України та інших законодавчих 

актів України” від 12.05.2011 р. № 8130-д 

(окремо слід зазначити, що в цьому проекті 

лише в пункті 2 статті 564 зазначено, що, 
реалізуючи митну політику України, митна 

служба України виконує такі основні за-

вдання: здійснення інформування та консу-

льтування з питань митної справи, зв’язків з 

громадськістю, забезпечення довіри суспі-
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льства до митної служби та послуг, які нею 

надаються). 

Такими положеннями можуть стати: 
Стаття 1. Визначення основних термі-

нів і понять (доповнення) 
66) митна адміністративна послуга – по-

слуга, що надається митною службою Ук-
раїни та надання якої пов’язане з реалізаці-
єю владних повноважень у сфері забезпе-
чення митної безпеки з метою задоволення 
певних потреб осіб, що здійснюється за 
зверненням цих осіб. 

Стаття 19. Відповідальність митних 
органів, організацій, їх посадових осіб та 
інших працівників (нова редакція) 

1. За неправомірні рішення, дії, бездія-
льність, у тому числі при наданні митних 
адміністративних послуг, посадові особи та 
інші працівники митних органів і організацій 
несуть дисциплінарну, адміністративну, кри-
мінальну та іншу відповідальність відповід-
но до закону. 

2. Шкода, заподіяна особам та їхньому 
майну неправомірними рішеннями, діями 
або бездіяльністю митних органів, організа-
цій або їх посадових осіб чи інших працівни-
ків при виконанні ними своїх службових 
(трудових) обов’язків, в тому числі при на-
данні митних адміністративних послуг, відш-
кодовується в порядку, визначеному зако-
ном. 

Стаття 165. Склади митних органів (но-
ва редакція) 

6. Витрати митних органів з надання мит-
них адміністративних послуг щодо зберіган-
ня товарів, транспортних засобів, зазначе-
них у пунктах 1–5 частини першої та в час-
тині п’ятій статті 164 цього Кодексу, відшко-
довуються власниками цих товарів, тран-
спортних засобів, або уповноваженими ни-
ми особами. При цьому відшкодування ви-
трат на зберігання товарів, транспортних за-
собів, зазначених у пункті 6 частини п’ятої 
статті 164 цього Кодексу, здійснюється з ура-
хуванням положень частини третьої стат-
ті 169 та частини третьої статті 561 цього 
Кодексу. Розмір суми, що підлягає відшко-
дуванню, визначається міністерством, кері-
вник якого (міністр) спрямовує та координує 
діяльність спеціально уповноваженого 
центрального органу виконавчої влади в 
галузі митної справи. 

Стаття 182. Оплатність отримання ми-
тних адміністративних послуг з надання 
та переоформлення ліцензій та дозволів 
(нова редакція) 

Розмір суми, що підлягає оплаті за отри-
мання митних адміністративних послуг з на-
дання та переоформлення ліцензій та доз-
волів на провадження видів діяльності, заз-
начених у статті 172 цього Кодексу, визна-
чається міністерством, керівник якого (мі-
ністр) спрямовує та координує діяльність 

спеціально уповноваженого центрального 
органу виконавчої влади в галузі митної 
справи. 

Оплата, отримана за надані митні адміні-
стративні послуги, зараховуються до дер-
жавного бюджету з подальшим її викорис-
танням для розвитку митної служби України. 

Стаття 564. Призначення та основні 
завдання митної служби України (допов-
нення) 

2. Реалізуючи митну політику України, 
митна служба України виконує такі основні 
завдання: 

29. надання митних адміністративних по-
слуг. 

IV. Висновки 
Запропоноване нормативне закріплення 

значно покращить правотворчу та правозас-
тосовчу діяльність митних органів у сфері 
надання адміністративних послуг, дасть 
змогу побудувати загальноприйняту та пе-
ревірену практикою діяльності митних орга-
нів розвинутих демократичних країн світу, 
так звану “сервісну” модель. Такий підхід до 
організації роботи митних органів позитивно 
відобразиться на їх авторитеті серед насе-
лення та інтенсифікації їх власного розвитку. 
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