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Звіт 

про результати періодичного відстеження результативності наказу 

Міністерства фінансів України від 01.06.2006 № 517  

«Про затвердження Порядку продажу на аукціонах виробів з 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння 

органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного 

фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» 

Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності якого 

здійснюється 

наказ Міністерства фінансів України від 01.06.2006 № 517 «Про 

затвердження Порядку продажу на аукціонах виробів з дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та 

напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння України», зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 22.06.2006 за № 735/12609. 

Назва виконавця заходів з повторного відстеження результативності 

Управління державної політики у сфері пробірного контролю, документів 

суворої звітності та лотерейної діяльності Міністерства фінансів України. 

Цілі прийняття акта 

Запровадження продажу виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного 

каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та 

напівдорогоцінного каміння, зарахованих до Державного фонду дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння України (далі – Держфонд), на конкурентних 

засадах, що сприятиме збільшенню надходжень коштів до Державного 

бюджету України. 

Строк виконання заходів з відстеження 

З 17 квітня 2020 року по 19 травня 2020 року. 

Тип відстеження 

Періодичне відстеження. 

Методи одержання результатів відстеження 

Результати періодичного відстеження наказу Мінфіну можуть бути 

одержані на підставі аналізу інформації про оцінку стану впровадження 

регуляторного акта та досягнення цілей, задекларованих при його прийнятті. 

Порівняти результати періодичних відстежень результативності наказу не 

є можливим, оскільки після 17 квітня 2007 року Міністерство фінансів України 

не проводило аукціонів з продажу виробів з дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та 

напівдорогоцінного каміння з Держфонду у зв’язку із відсутністю належної 
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кількості цінностей, які мають комерційну привабливість та можуть бути 

реалізовані на аукціоні.  

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, 

а також способи одержання даних 

Попередні відстеження результативності регуляторного акта проводились 

за підсумками двох аукціонів з продажу виробів з дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та 

напівдорогоцінного каміння з Держфонду на підставі: 

даних, які безпосередньо одержані Міністерством фінансів через 

здійснення функції з контролю за формуванням та використанням Держфонду; 

даних, які одержані від суб’єктів господарювання – учасників аукціонів з 

продажу цінностей з Держфонду. 

Способами одержання даних, на основі яких здійснювалося попередні 

відстеження результативності регуляторного акта, були:  

надходження коштів до Державного бюджету України від реалізації на 

аукціоні цінностей, що перейшли у власність держави; 

опитування суб’єктів господарювання, які бажали взяти участь в аукціоні, 

ознайомлювалися з аукціонними цінностями, та учасників аукціону. 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

До якісних показників результативності регуляторного акта, відносно 

якого здійснювалось періодичне відстеження, можна віднести: 

встановлення основних вимог до організації та проведення аукціонів з 

продажу виробів із дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, 

дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного 

каміння з Держфонду; 

створення прозорих та конкурентних засад продажу державного майна та 

визначення ринкових цін на вироби з дорогоцінних металів та дорогоцінного 

каміння під час їх продажу на аукціонах.  

Безпосереднім наслідком прийняття регуляторного акта стало проведення 

Міністерством фінансів у 2006 та 2007 роках двох відкритих аукціонів з 

продажу виробів із дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, 

дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного 

каміння з Держфонду. 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей 

На підставі оцінки результатів реалізації наказу Міністерства фінансів 

України від 01.06.2006 № 517 «Про затвердження Порядку продажу на 

аукціонах виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, 

дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного 

каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 

України», проведеної за результатами двох аукціонів, можна зробити висновок 
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про досягнення цілей, задекларованих при прийнятті цього акта щодо 

встановлення основних вимог до організації та проведення аукціонів з 

продажу цінностей з Держфонду. 

Проте висновок щодо ступеня досягнення цим наказом визначених цілей 

можна зробити після проведення наступних аукціонів з продажу цінностей з 

Держфонду.  

 

 

Заступник Міністра фінансів України 

з питань європейської інтеграції           Юрій ГЕЛЕТІЙ 


