Звіт про базове відстеження результативності
наказу Міністерства фінансів України від 31.08.2020 № 537
"Про внесення змін до Тарифів на роботи, пов’язані з проведенням
експертизи дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння і підготовкою
експертів-гемологів"
Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується
Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2020 № 537 "Про внесення
змін до Тарифів на роботи, пов’язані з проведенням експертизи дорогоцінного та
напівдорогоцінного каміння і підготовкою експертів-гемологів".
Назва виконавця заходів з відстеження
Управління державної політики у сфері пробірного контролю, документів
суворої звітності Міністерства фінансів України.
Цілі прийняття акта
Метою цього акта є приведення наказу Мінфіну у відповідність до норм
чинного законодавства. Видання наказу сприятиме ефективній діяльності
Державного гемологічного центру України в частині надання установою якісних
послуг з експертизи та навчання.
Строк виконання заходів з відстеження
З 15 січня 2021 року по 15 лютого 2021 року.
Тип відстеження
Базове відстеження.
Методи одержання результатів відстеження
Результати базового відстеження наказу Мінфіну одержані на підставі
аналізу інформації, що надійшла від Державного гемологічного центру України.
Дані, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи
одержання даних
відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось
статистичним методом на підставі даних, одержаних від ДГЦУ за певні періоди,
щодо кількості замовлень експертних послуг та послуг з підготовки експертівгемологів та розміру надходжень до ДГЦУ коштів за надані послуги.
Кількісні та якісні значення показників результативності акта
До кількісних показників результативності регуляторного акта, щодо якого
здійснювалось базове відстеження, належать:
кількість замовлень експертних послуг та послуг з підготовки експертівгемологів, що надаються ДГЦУ, від юридичних і фізичних осіб, на яких
поширюється дія акта;
розмір надходжень до ДГЦУ коштів за надані послуги.
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Інформація про кількісні показники результативності регуляторного акта,
щодо якого здійснювалось базове відстеження

Період

1
IV кв.
2019 року
IV кв.
2020 року

Кількість звернень
до ДГЦУ щодо
надання послуг з
експертизи
дорогоцінного та
напівдорогоцінного
каміння, од.

Кількість
звернень до
ДГЦУ щодо
надання
послуг з
навчання, од.

2

3

Сума
надходжень
коштів до
ДГЦУ за
експертні
послуги, грн
4

Сума
надходжень
коштів до
ДГЦУ за
навчання,
грн
5

Разом, грн

6

925

35

675 840,29

204 838,00

880 678,29

783

23

741 609,83

95 669,00

837 278,83

До якісних показників результативності регуляторного акта, щодо якого
здійснювалось
періодичне
відстеження,
можна
віднести
рівень
поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб щодо тарифів на
роботи, які виконує ДГЦУ.
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання, установ, організацій,
правоохоронних, інших органів виконавчої влади та фізичних осіб щодо
основних положень регуляторного акта є високим з огляду на розміщення його
на офіційному вебпорталі Верховної Ради України в розділі "Законодавство
України" та інформаційно-правовій системі "ЛІГА ЗАКОН".
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей
За результатами відстеження в цілому можна відзначити позитивний вплив
від прийняття регуляторного акта. Актуалізація тарифів на роботи, пов’язані з
проведенням експертизи дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння і
підготовкою експертів-гемологів, також сприяє підвищенню якості послуг
ДГЦУ з експертизи та навчання. На сьогодні рівень ринкових цін на аналогічні
послуги з гемологічної експертизи, які надаються іншими експертними
організаціями, залишаються вищими ніж у ДГЦУ.
Інформація від замовників послуг ДГЦУ щодо надання ним неякісних
послуг до Мінфіну не надходила.
Варто зауважити також, що запровадження Урядом у 2020 році карантинних
заходів, пов’язаних з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, мало певний негативний вплив, що
призвело до суттєвого зменшення звернень до ДГЦУ стосовно надання
зазначених вище послуг порівняно з аналогічним періодом 2019 року.
Перший заступник Міністра
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