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Звіт про періодичне відстеження результативності
наказу Міністерства фінансів України від 23 лютого 2015 року № 202

«Про затвердження Змін до Порядку повернення коштів, помилково або 
надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів»

Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності 
якого здійснюється

Наказ Міністерства фінансів України від 23 лютого 2015 року № 202 
«Про затвердження Змін до Порядку повернення коштів помилково або 
надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів», зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 13 березня 2015 року за № 287/26732 (далі – 
наказ № 202).

Назва виконавця заходів з відстеження результативності
Міністерство фінансів України.

Цілі прийняття акта
Згідно зі статтею 7 Закону України від 08 липня 2011 року № 3674-VI 

«Про судовий збір» повернення сплаченої суми судового збору здійснюється 
в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади із 
забезпечення реалізації державної фінансової політики.

Питання виконання виконавчих документів суду про стягнення коштів з 
державного бюджету врегульовано Порядком виконання рішень про 
стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 
2011 року № 845. Однак зазначеним Порядком повернення коштів, 
помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів не 
врегульовано питання повернення коштів з державного бюджету, зокрема 
судового збору.

Метою зазначеного наказу є приведення положень Порядку повернення 
коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих 
бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 03.09.2013 
№ 787 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2013 за 
№ 1650/24182, у відповідність до вимог законодавства.

Строк виконання заходів з відстеження
З 01 квітня 2019 року до 01 квітня 2022 року.

Тип відстеження 
Періодичне відстеження.



2

Методи одержання результатів відстеження 
Для проведення періодичного відстеження результативності наказу 

№ 202 використовувалися статистичні методи одержання результатів 
відстеження (на основі офіційних даних Державної казначейської служби 
України). 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась 
результативність, а також способи одержання даних

Наказ № 202 офіційно опубліковано в Офіційному віснику України, 
2015, № 24 (03 квітня 2015 року), розміщено на офіційній сторінці 
Міністерства фінансів України в мережі Інтернет (www.mof.gov.ua), а також 
включено до системи «Ліга: Закон» інформаційно-аналітичного центру 
«ЛІГА» (www HYPERLINK "http://www.ligazakon.ua/". HYPERLINK 
"http://www.ligazakon.ua/"ligazakon HYPERLINK "http://www.ligazakon.ua/". 
HYPERLINK "http://www.ligazakon.ua/"ua).

Під час періодичного відстеження результативності наказу № 202 
пропозицій щодо внесення змін до акта не надходило.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта
В результаті реалізації наказу № 202:
не декларувалось збільшення або зменшення надходжень до державного 

бюджету; судовий збір не є доходом бюджетів органів місцевої влади; 
розмір коштів та часу, які витрачають суб’єкти господарювання та/або 

фізичні особи на виконання вимог даного регуляторного акта, не змінився, 
оскільки виконання вимог акта не змінює існуючі вимоги; 

рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб 
з основними положеннями акта високий, наказ розміщений на офіційному 
вебсайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет, а також включено 
до системи «Ліга : Закон» інформаційно-аналітичного центру «ЛІГА» 
(www.ligazakon.ua).

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей 

Результати періодичного відстеження результативності регуляторного 
акта – наказу № 202, вказують на досягнення задекларованих цілей та 
дозволили встановити процедуру повернення коштів, помилково або надміру 
зарахованих до державного бюджету, а саме судового збору.

Перший заступник 
Міністра фінансів України                                                      Денис УЛЮТІН
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