
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

до проекту наказу Міністерства фінансів України «Про 

затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством 

фінансів України та суб'єктами ринку природного газу» 

 

I. Визначення проблеми 

Положенням про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі 

функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867 (далі – Положення), передбачено 

надання до Мінфіну  операторами газорозподільних мереж інформації про 

побутових споживачів, релігійні організації та державне підприємство України 

«Міжнародний дитячий центр «Артек», яким постачається природний газ 

відповідно до умов Положення, а також постачальниками  природного газу  про 

обсяги споживання природного газу такими споживачами.  

На підставі отриманої інформації Мінфін надає відповідні довідки та/або 

інформаційні листи постачальникам природного газу та НАК «Нафтогаз 

України». 

Інформація ведеться та систематизується у Реєстрі споживачів природного 

газу (далі – Реєстр).  

Проектом наказу пропонується встановити порядок ведення Реєстру, в 

якому визначаються суб’єкти надання інформації, мета ведення реєстру та 

порядок отримання даних, їх зберігання та захисту. 

Прийняття та реалізація наказу забезпечує єдиний порядок обміну 

інформацією, в якому визначаються технічні особливості (Специфікація набору 

даних) надання інформації та засоби захисту. 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив: 

 

Групи (підгрупи) Так 

 

Ні 

Громадяни 

 

+  

Держава 

 

+  

Суб'єкти 

господарювання 

+  

у тому числі 

суб'єкти малого 

підприємництва 

 

+ 

Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних 

актів, у зв’язку з відсутністю регулювання проблеми.  
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II. Цілі державного регулювання 

Основною ціллю державного регулювання є забезпечення стабільності 

постачання  природного газу, підтримання належного рівня безпеки постачання 

природного газу споживачам в умовах перехідного періоду реформування ринку 

природного газу та унеможливлення несанкціонованого споживання природного 

газу, який постачається відповідно до Положення.  

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 

1. Визначення альтернативних способів 

 

Вид альтернативи Опис альтернативи 

Альтернатива 1. 

Прийняття проекту наказу 

Мінфіну «Про затвердження 

Порядку обміну інформацією 

між Міністерством фінансів 

України та суб'єктами ринку 

природного газу» 

 

 

Такий спосіб є найбільш ефективним, шляхом 

прийняття наказу буде визначено єдині технічні  

підходи до формування Реєстру споживачів 

природного газу, які отримують газ відповідно 

до Положення, що буде  сприяти надійності  

постачання природного газу та упереджувати 

можливості його несанкціонованого 

використання. 

 

Альтернатива 2. 

 

Не приймати наказ Мінфіну 

 

Відсутність нормативної  бази щодо єдиних 

технічних підходів до формування Реєстру 

може використовуватися  суб’єктами 

господарювання для ненадання  інформації в 

межах передбачених обсягів Положенням та 

може вплинути на стабільність і безперебійність 

постачання природного газу. 

 

 2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 

      Оцінка впливу на сферу інтересів держави 

Вид альтернативи Вигоди Втрати 

Альтернатива 1 

Прийняття 

проекту наказу 

Мінфіну «Про 

затвердження 

Порядку обміну 

інформацією між 

Міністерством 

Формування бази суб’єктів 

споживачів природного  газу, 

що отримують його 

відповідно до Положення; 

Забезпечення безперебійного 

постачання природного газу  

- 
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фінансів України 

та суб'єктами 

ринку 

природного газу» 

 

Унеможливлення 

несанкціонованого 

споживання природного газу 

 

Альтернатива 2 

Залишення 

існуючої ситуації 

без змін 

 

 

 

 

 

 

- 

Відсутність інформації про 

суб’єктів, що споживають 

природний газ відповідно 

до Положення; 

Несанкціоноване 

використання природного 

газу.  

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 

Вид альтернативи Вигоди Втрати 

Альтернатива 1 

Прийняття 

проекту наказу 

Мінфіну «Про 

затвердження 

Порядку обміну 

інформацією між 

Міністерством 

фінансів України та 

суб'єктами ринку 

природного газу» 

 

Прийняття проекту наказу 

Мінфіну сприятиме  

забезпеченню 

загальносуспільних 

інтересів у процесі 

функціонування ринку 

природного газу шляхом 

створення умов для 

гарантованого 

забезпечення побутових 

споживачів, релігійних 

організацій та виробників 

теплової енергії природним 

газом. 

 

- 
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Альтернатива 2 

Залишення 

існуючої ситуації 

без змін 

- 

Не сприятиме 

забезпеченню стабільності, 

доступності та безпеки 

постачання природного газу 

для захищених споживачів, 

не створюючи загрози 

першочерговій цілі 

створення повноцінного 

ринку природного газу, 

заснованого на засадах 

вільної конкуренції з 

дотриманням принципів 

пропорційності, прозорості 

та недискримінації. 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

 

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом 

Кількість суб’єктів 

господарювання, що 

підпадають під дію 

регулювання, одиниць 

1 74 - - 75 

Питома вага групи у 

загальній кількості, 

відсотків 

1,4 98,6% - -  100% 

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 

Прийняття  проекту 

наказу Мінфіну «Про 

затвердження Порядку 

обміну інформацією між 

Міністерством фінансів 

України та суб'єктами 

ринку природного газу» 

 

Єдині технічні умови 

подання інформації до 

Мінфіну та отримання 

довідки від Мінфіну  

Відсутні 

Альтернатива 2 Відсутні 
 Ймовірність виникнення 

ризиків, які можуть 

призвести до неотримання 



5 

 

Сумарні витрати за 

альтернативами 

Сума витрат, гривень 

 

Альтернатива 1 

Прийняття проекту наказу 

Мінфіну «Про затвердження 

Порядку обміну інформацією між 

Міністерством фінансів України та 

суб'єктами ринку природного газу» 

 

Витрати відсутні. 

Альтернатива 2 

 

Залишення існуючої ситуації без 

змін 

Витрати відсутні. 

 

 

 

 

 

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення 

цілей 

Рейтинг 

результативності 

(досягнення цілей під 

час вирішення 

проблеми) 

Бал 

результативності 

(за чотирибальною 

системою оцінки) 

Коментарі щодо присвоєння 

відповідного бала 

Альтернатива 1 

Прийняття 

проекту наказу 

Мінфіну «Про 

затвердження 

Порядку обміну 

інформацією між 

Міністерством 

4 

 

 

 

Максимальний бал. Цілі прийняття 

регуляторного акта будуть 

досягнуті повною мірою.  

Залишення існуючої 

ситуації без змін 

номінацій від НАК 

«Нафтогаз України» 

постачальниками 

- перебої 

- загроза безпеці 

газопостачання. 
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фінансів України та 

суб'єктами ринку 

природного газу» 

 

Альтернатива 2 

Залишення існуючої 

ситуації без змін 

1 

 

Мінімальний бал, який показує 

неможливість досягнення цілей 

державного регулювання 

альтернативним способом. 

 

Рейтинг 

результативно

сті 

Вигоди 

(підсумок) 

 

Витрати 

(підсумок) 

 

Обґрунтування 

відповідного місця 

альтернативи у 

рейтингу 

 

Альтернатива 1 

 

проекту 

наказу Мінфіну 

«Про 

затвердження 

Порядку 

обміну 

інформацією 

між 

Міністерством 

фінансів 

України та 

суб'єктами 

ринку 

природного 

газу» 

 

 

Уніфікація формату 

обміну даними. 

Розширення 

можливостей суб’єктів 

господарювання ринку 

природного газу.  

 

Відсутні Сприятиме виконанню 

вимог постанови 

Кабінету Міністрів 

України від 19 жовтня 

2018 р. № 867 

 

Альтернатива 2 

Залишення 

існуючої 

ситуації без 

змін 

 

 

 

Не передбачається 
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V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми 

Положеннями проекту наказу передбачено визначення технічних умов 

обміну інформацією, її зберігання та захисту.  

Цей регуляторний акт підлягає реєстрації в Мін’юсті. 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, 

якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого 

самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або 

виконувати ці вимоги 

  Додаткові витрати на виконання вимог регуляторного акта Мінфіном  не 

передбачаються. 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 

    Наказ  набирає чинності з дня його  офіційного опублікування  та діє на 

період дії Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі 

функціонування ринку природного газу.  

Зміна терміну дії акта можлива в разі зміни правових актів, на виконання 

вимог яких створюється наказ. 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 

Прогнозовані показники результативності регуляторного акта: 

а) розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів, цільових 

фондів – не зміниться;  

б) кількість суб’єктів господарювання, та/або фізичних осіб, на які 

поширюватиметься дія акта – дія акта поширюється на  операторів 

газорозподільних мереж, постачальників природного газу із спеціальними 

обов’язками;  

в) розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, та/або 

фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог цього акта  – виконання 

вимог цього акта не потребує додаткових витрат;  

г) рівень інформованості суб’єктів господарювання стосовно основних 

положень регуляторного акта – високий; 

е) кількість суб’єктів господарювання, які успішно подали інформацію 

відповідно до Порядку та Положення. 

Проект регуляторного акта та відповідний аналіз регуляторного впливу 

розміщено на офіційному веб-сайті Мінфіну  в мережі Інтернет 

https://www.minfin.gov.ua/. Мінфін надає необхідні роз’яснення щодо 

застосування  акта. 

 

https://www.minfin.gov.ua/
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IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 

відстеження результативності дії регуляторного акта 

Відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися 

Мінфіном  статистичним методом, шляхом проведення моніторингу надання 

відповідної інформації суб’єктами природного газу в Україні. 

Базове відстеження результативності акта здійснюватиметься через шість 

місяців з дня набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних, але не 

пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження 

результативності цього акта. 

Повторне відстеження результативності проекту акта буде здійснюватися 

через один рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня 

набрання чинності цим актом. 

 

 

В. о. Міністра                                                                                          О. МАРКАРОВА 

 


