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ДО ПРОБЛЕМАТИКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДВС ТА МИТНИЦЬ 

 

Сергієнко Н. А. 

кандидат юридичних наук,  

старший викладач кафедри публічного та приватного права 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

м. Київ, Україна 

 

Питання взаємодії органів державної влади потребують детального 
наукового вивчення, оскільки саме від ефективності та злагодженості 
такої взаємодії напряму залежить ефективність їх роботи. В цьому 
контексті вагому роль відіграє належний рівень правового регулювання 
такої взаємодії. Розглянемо детальніше проблематику правового регулю- 
вання взаємодії органів ДВС та митниць, враховуючи той факт, що саме 
на органи ДВС покладено примусове виконання рішень судів про кон- 
фіскацію майна (див. ст. 62 Закону України «Про виконавче прова- 
дження», зокрема й рішень судів про конфіскацію майна, прийнятих  
у провадженнях по розгляду справ щодо порушення митних правил).  

Н. С. Горбань зазначає, що на законодавчому рівні питання взаємодії 
органів ДВС, приватних виконавців із іншими суб’єктами (крім учасників 
виконавчого провадження) не врегульовано. Проте існує практика такого 
врегулювання підзаконними нормативно-правовими актами [1, c. 101]. 
Серед підзаконних НПА , нормами яких врегульовані питання взаємодії 
органів ДВС та митниць варто звернути увагу на Порядок взаємодії 
органів державної виконавчої служби та митниць Державної фіскальної 
служби під час передавання майна, конфіскованого за рішеннями судів, та 
розпорядження ним [2], Порядок обліку, зберігання, оцінки вилученого 
митницями майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, 
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передачі його органам державної виконавчої служби і розпорядження  
ним [3]. Перший з вищевказаних НПА оперує і досі поняттям «митниці 
ДФС», хоча: 1) на сьогодні Державна фіскальна служба є реорганізованою 
шляхом поділу й утворені Державна податкова служба України та 
Державна митна служба України. Державна податкова служба та 
Державна митна служба є правонаступниками майна, прав та обов’язків 
реорганізованої Державної фіскальної служби у відповідних сферах 
діяльності (див. Постанову Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 
р. № 1200 «Про утворення Державної податкової служби України та 
Державної митної служби України» [4]); 2) митниця є митним органом, 
який у зоні своєї діяльності забезпечує виконання завдань, покладених  
на митні органи (див. ч. 1 ст. 546 Митного кодексу України), митниця  
є територіальним органом центрального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну митну політику (див. ч. 2 ст. 546 Митного кодексу 
України). А центральним органом виконавчої влади, що реалізує 
державну митну політику, є Державна митна служба України (див. 
Положення про Державну митну службу України [5]). За таких умов 
некоректно вести мову про «митниці ДФС», адже митниці є терито- 
ріальним органом Держмитслужби, а ДФС вже реорганізована. Тож в 
Порядок взаємодії органів державної виконавчої служби та митниць 
Державної фіскальної служби під час передавання майна, конфіскованого 
за рішеннями судів, та розпорядження ним вже давно мали б бути внесені 
зміни. Слід звернути увагу, що Порядок обліку, зберігання, оцінки 
вилученого митницями майна, щодо якого винесено рішення суду про 
конфіскацію, передачі його органам державної виконавчої служби і 
розпорядження ним неточностей, про які йшлося вище, не містить (у назві 
та тексті Порядку слово «ДФС» виключено на підставі Постанови 
Кабінету Міністрів України № 1014 від 04.12.2019). Порядком взаємодії 
органів державної виконавчої служби та митниць Державної фіскальної 
служби під час передавання майна, конфіскованого за рішеннями судів, та 
розпорядження ним [2] врегульовані такі питання механізму передавання 
вилученого митницями та конфіскованого за судовими рішеннями майна 
органам ДВС, подальшого інформування про здійснене розпорядження 
ним та взаємодії представників митниць державних виконавців під час 
здійснення такої діяльності. А Порядком обліку, зберігання, оцінки 
вилученого митницями майна, щодо якого винесено рішення суду про 
конфіскацію, передачі його органам державної виконавчої служби і 
розпорядження ним [3], врегулюються питання, пов’язані з передачею 
органам ДВС вилученого митницями майна, щодо якого винесено 
рішення суду про конфіскацію (питання обліку, попередньо оцінки і 
зберігання такого майна до винесення судом рішення, передачі його 
органам ДВС, взаємодії державних виконавців з представником митниці 
при примусовому виконанні судових рішень про конфіскацію майна, що 
до цього було вилучено митницями). В абз. 2 п. 9 Порядку обліку, 
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зберігання, оцінки вилученого митницями майна, щодо якого винесено 
рішення суду про конфіскацію, передачі його органам державної 
виконавчої служби і розпорядження ним [3] йдеться про те, що представ- 
ник митниці може бути призначений зберігачем майна у разі зберігання 
конфіскованого майна у власному приміщенні (на майданчику) митниці 
до моменту передачі майна для реалізації, знищення, утилізації, пере- 
робки або безоплатної передачі. Між тим немає жодного припису про 
врахування волевиявлення такого представника митниці (чи митниці)  
на здійснення зберігання. На ще одну проблему у сфері взаємодії ДВС  
а митниць звертає увагу Л. Р. Прус: під час передачі товарів, вилучених 
митницями ДФС, залишається неврегульованим питання достовірності 
передання саме того товару, яке було вилучено. У державних виконавців 
відсутня можливість перевірити опис вилученого майна. Особливо 
актуальною є така ситуація під час вилучення мобільних телефонів, адже 
посадові особи митниць можуть відзначати, що передають оригінальний 
товар, а на практиці виявляється, що він є підробкою. Це приводить до 
неадекватної ціни на торгах та подальшої нереалізації, а також втрат 
державного бюджету, тому варто обов’язково деталізувати характерис- 
тики майна, яке вилучається, зокрема IMEI кожного телефону [6, с. 72]. 

Загалом правовідносини взаємодії органів ДВС та митниць достатньо 
широкі, і їх належне наукове дослідження точно не може бути проведене 
в рамках тез доповіді, враховуючи формат та розмір таких тез. В цих тезах 
доповіді наведені окремі аспекти проблематики правового регулювання 
взаємодії органів ДВС та митниць, які варто розглядати в рамках більш 
широких наукових досліджень, наприклад, наукових статей або циклу 
наукових статей тощо. А резюмуючи наведене в цих тезах наукової 
доповіді варто звернути увагу на потребу своєчасного внесення змін  
до НПА, які регулюють взаємодію органів ДВС та митниць, з метою їх 
кореспондування з іншими актами законодавства та для уникнення 
існування в таких НПА неактуальних положень. 
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