Звіт
про результати періодичного відстеження результативності
наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407
«Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного
бюджету за витратами»
Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності
якого здійснюється:
наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2012 № 1407 «Про
затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за
витратами», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.01.2013 за
№ 130/22662 (далі – наказ).
Назва виконавця заходів з періодичного відстеження результативності:
Департамент державного бюджету Міністерства фінансів України.
Цілі прийняття акта:
визначення процедур обслуговування державного бюджету за видатками,
операціями з надання кредитів за рахунок коштів державного бюджету та з
погашення державного боргу з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України
та інших нормативно-правових актів.
Строк виконання заходів з відстеження:
травень – червень 2020 року.
Тип відстеження:
періодичне відстеження.
Методи одержання результатів відстеження:
періодичне відстеження результативності наказу здійснювалось шляхом
збору та аналізу пропозицій і зауважень суб’єктів господарювання, а також
відомостей щодо кількості одержувачів бюджетних коштів, які уповноважені
розпорядником бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених
бюджетною програмою, та отримують на їх виконання кошти бюджету.
Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність,
а також способи одержання даних:
відстеження результативності наказу здійснювалось шляхом порівняння
кількості суб’єктів господарювання (одержувачів бюджетних коштів), на яких
поширюється дія наказу, за результатами повторного та періодичного
відстеження.
До наказу, опублікованого в офіційних друкованих виданнях України
«Офіційний вісник України», зауваження та пропозиції не надходили.
Кількісні та якісні значення показників результативності акта:
в результаті реалізації наказу:
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- надходжень до державного, місцевих бюджетів та фондів
загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування,
пов’язаних з дією наказу, немає, оскільки положення наказу не передбачають
таких надходжень;
- кількість суб’єктів господарювання (одержувачів бюджетних коштів), на
яких поширюється дія наказу, становить близько 1,2 тис. та зменшилась в
порівнянні з періодом повторного відстеження результативності наказу близько
на 2,5 тис.;
- обсяг коштів та часу, які витрачаються суб'єктом господарювання на
виконання вимог наказу, не збільшився, оскільки виконання вимог наказу не
потребує додаткових фінансових та часових витрат;
- рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основними
положеннями наказу високий: наказ розміщено на офіційному вебсайті Мінфіну,
офіційному вебпорталі Верховної Ради України в розділі «Законодавство»,
правовому порталі України «ЛІГА:ЗАКОН», опубліковано в українському
інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» № 8 від 08.02.2013.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей:
за результатами періодичного відстеження результативності наказу можна
зробити висновок про те, що його реалізація дозволила досягти визначених цілей
державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, а
саме: визначення процедур обслуговування державного бюджету за видатками,
операціями з надання кредитів за рахунок коштів державного бюджету та з
погашення державного боргу з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України
та інших нормативно-правових актів.
Водночас
з
метою
удосконалення
процедур
казначейського
обслуговування коштів державного бюджету, а також узгодження положень
Порядку із законодавством, внесено зміни до Порядку в частині: здійснення
обміну документами в електронному вигляді, в тому числі електронними
документами між розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів та
органами Казначейства; визначення порядку відкликання розпорядниками
(одержувачами) бюджетних коштів платіжних доручень; визначення терміну
«казначейські клірингові розрахунки» та процедур здійснення таких
розрахунків; уточнення випадків повернення коригувального розподілу
відкритих асигнувань, наданих Казначейству головним розпорядником
бюджетних коштів; необов’язкового використання суб’єктом господарювання
відбитка печатки на документах, що подаються до органу Казначейства.
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