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ЗВІТ
про базове відстеження результативності наказу Міністерства фінансів 

України від 31.12.2020 № 847 «Про внесення змін до наказу Міністерства 
фінансів України від 24 липня 2015 року № 666»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 
відстежується

Наказ Міністерства фінансів України від 31 грудня 2020 року № 847 «Про 
внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 24 липня 
2015 року № 666», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 лютого 
2021 року за № 190/35812 (далі – наказ № 847).

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності 
регуляторного акта

Департамент забезпечення координаційно-моніторингової роботи 
Міністерства фінансів України, Державна податкова служба України.

3. Цілі прийняття акта
Врегулювання механізму сплати податків, зборів, платежів, єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) 
з використанням єдиного рахунку відповідно до статті 351 Податкового кодексу 
України, статей 9 та 25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та постанови Кабінету 
Міністрів України від 29 квітня 2020 р. № 321 «Про затвердження Порядку 
функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті 351 Податкового 
кодексу України центральними органами виконавчої влади».

4. Строк виконання заходів з відстеження 
З 26 лютого 2021 року по 30 червня 2022 року.

5. Тип відстеження
Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження
Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 
результативність, а також способи одержання даних

Базове відстеження результативності наказу № 847 здійснено шляхом 
аналізу даних щодо сум надходжень податків, зборів, платежів, єдиного внеску, 
сплачених платниками, які використовують єдиний рахунок, до бюджетів та 
фондів.
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8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Наказ № 847 встановлює механізм заповнення реквізиту «Призначення 

платежу» розрахункового документу на переказ коштів на єдиний рахунок 
платниками, які обрали для розрахунків з бюджетами та фондами такий 
рахунок.

Показниками, що можуть характеризувати результативність дії наказу       
№ 847, є статистичні дані щодо: кількості платників, які використовують 
єдиний рахунок; суми зарахувань коштів на єдиний рахунок; суми 
перерахувань коштів з єдиного рахунка на бюджетні/небюджетні рахунки. 

У 2021 році станом на 01.01.2022 до Реєстру платників, які 
використовують єдиний рахунок, було включено 2 254 платників.

Протягом 2021 року на єдиний рахунок зараховано 1 219,7 млн грн, з 
єдиного рахунку до бюджетів та фондів перераховано 1 211,4 млн гривень.

У 2022 році станом на 01.07.2022 до Реєстру платників, які 
використовують єдиний рахунок, включено 1 598 платників.

Станом на 01.07.2022 платниками, які при заповненні реквізиту 
«Призначення платежу» розрахункових документів на сплату податків, зборів, 
платежів та єдиного внеску на єдиний рахунок скористались нормами наказу  
№ 847, оформлено 20,9 тис розрахункових документів.

Протягом 6 місяців 2022 року на єдиний рахунок зараховано 
443,7 млн грн, з єдиного рахунку до бюджетів та фондів перераховано 
441,7 млн гривень.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей.

За результатами базового відстеження результативності регуляторного 
акта – наказу Міністерства фінансів України від 31.12.2020 № 847 «Про 
внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 24 липня 
2015 року № 666», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 лютого 
2021 року за № 190/35812, можна зробити висновок про те, що в цілому 
реалізація цього наказу дозволила досягти визначених цілей, забезпечила 
правильне застосування норм законодавства та забезпечила платників 
механізмом сплати податків, зборів, платежів та єдиного внеску через єдиний 
рахунок. 

Перший заступник 
Міністра фінансів України                                                          Денис УЛЮТІН


