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Про розгляд запиту на інформацію  
 

Шановний пане Гаврилюк! 

 

Міністерство фінансів України на Ваш запит на інформацію від 25.01.2021 
повідомляє. 

З метою вдосконалення системи управління ризиками відповідно до 
міжнародних стандартів та міжнародної практики, а також спрощення та 
прискорення здійснення процедур митного контролю та митного оформлення 
прийнято наказ Міністерства фінансів України від 22.01.2021 № 32 «Про 
внесення змін до Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і 
реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів 
митного контролю» (далі – наказ № 32). 

Наказом № 32, зокрема, передбачається: 
впровадження інструментарію з управління ризиками для забезпечення 

роботи автоматизованої системи управління ризиками в автоматичному 
режимі; 

визначення засад формування інформаційної бази даних ризиків із 
застосуванням інформаційних технологій; 

вдосконалення профілювання ризиків із використанням інформаційних 
технологій як одного із засобів з управління ризиками; 

встановлення порядку та випадків внесення змін та/або скасування форм та 
обсягів митного контролю, обраних за результатами застосування 
автоматизованої системи управління ризиками; 

регламентація дій посадових осіб митних органів під час виконання 
митних формальностей, визначених за результатами автоматизованої системи 
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управління ризиками, визначення особливостей внесення результатів 
виконаних митних формальностей. 

Крім цього, наказом № 32 доручено Державній митній службі України 
забезпечити до 1 січня 2023 року доопрацювання інформаційних систем єдиної 
автоматизованої інформаційної системи митних органів, зокрема розроблення 
програмних рішень для бази даних ризиків та реєстру профілів ризику, 
передбачених пунктом 4 розділу І та пунктом 17 розділу ІІ Порядку здійснення 
аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління 
ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, затвердженого 
наказом Міністерства фінансів України від 31.07.2015 № 684 (у редакції наказу 
№ 32). 

Наразі, відповідно до вимог Указу Президента України від 03.10.1992  
№ 493/92 «Про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших 
органів державної виконавчої влади» та постанови Кабінету Міністрів України 
від 28.12.1992 № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію 
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» 
наказ № 32 подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.  

Після проходження державної реєстрації його буде офіційно опубліковано в 
установленому законодавством порядку. 

 

З повагою 

 

 

Заступник Міністра з питань  
європейської інтеграції      Юрій ДРАГАНЧУК 
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