ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу
України щодо розширення повноважень приватних виконавців на
примусове виконання постанов про накладення штрафу
за порушення митних правил»
1. Резюме
Проєкт Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України
щодо розширення повноважень приватних виконавців на примусове виконання
постанов про накладення штрафу за порушення митних правил»
(далі – проєкт Закону) розроблено на виконання Україною умови «5a» додатка І
до Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та
Європейським Союзом як Кредитором і Кредитної угоди між Україною як
Позичальником та Національним банком України як Агентом позичальника та
Європейським Союзом як Кредитором (щодо отримання Україною
макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда
200 мільйонів євро), ратифікованого Верховною Радою України 25 серпня
2020 року.
2. Проблема, яка потребує розв’язання
25 серпня 2020 року Верховна Рада України підтримала Закон України
«Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як
Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором і Кредитної угоди
між Україною як Позичальником та Національним банком України як Агентом
позичальника та Європейським Союзом як Кредитором (щодо отримання
Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі
до 1 мільярда 200 мільйонів євро)».
Умовою «5а» додатка І до Меморандуму передбачено, що для
забезпечення можливості ефективного відновлення законних вимог органи
державної влади: а) розширять повноваження приватних виконавців (ПВ) на
вимоги до ста тисяч (100 000) гривень проти будь-якого боржника (включаючи
державних юридичних осіб та юридичних осіб за участю держави) та на
адміністративні штрафи, а також складуть дорожню карту щодо повного
зрівняння їх повноважень із повноваженнями державних виконавців, зокрема,
що стосується ПВ, які діють від імені будь-якого клієнта та проти будь-якого
боржника, а також що стосується полегшення доступу до професії ПВ для
збільшення їх загальної кількості, та перегляду режиму дисциплінарного
нагляду та контролю.
Для виконання зазначеної умови Меморандуму необхідно внесення змін,
зокрема, до Митного кодексу України.
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3. Суть проєкту акта
Проєкт Закону спрямований на розширення переліку рішень, які
виконуватимуться приватними виконавцями.
Так, проєктом Закону пропонується внести зміни до статей 535, 540
Митного кодексу України та розширити повноваження приватних виконавців
щодо примусового виконання ними постанов у справах про адміністративні
правопорушення.
4. Вплив на бюджет
Реалізація положень Закону не потребуватиме додаткових витрат з
Державного бюджету України.
5. Позиція заінтересованих сторін
Консультації із заінтересованими сторонами не проводились.
6. Прогноз впливу
Проєкт Закону не належить до сфери дії Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Проєкт Закону не стосується питання розвитку адміністративнотериторіальних одиниць.
Проєкт Закону не стосується соціально-трудової сфери.
Реалізація положень Закону не вплине на ринок праці.
Проєкт Закону не стосується громадського здоров’я.
Реалізація положень Закону не вплине на екологію та навколишнє
природне середовище.
7. Позиція заінтересованих органів
Проєкт Закону погоджено без зауважень Міністерством розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України та Міністерством
фінансів України.
8. Ризики та обмеження
У проєкті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.
Положення проєкту Закону не порушують принципу забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків.
У проєкті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики
вчинення корупційних правопорушень.
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9. Підстава розроблення проєкту акта
Проєкт Закону розроблено на виконання Україною умови «5a» додатка І до
Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та
Європейським Союзом як Кредитором і Кредитної угоди між Україною як
Позичальником та Національним банком України як Агентом позичальника та
Європейським Союзом як Кредитором (щодо отримання Україною
макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда
200 мільйонів євро), ратифікованого Верховною Радою України 25 серпня
2020 року.
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