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Звіт 
про періодичне відстеження результативності регуляторного акта 

 
Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності якого 

здійснюється 

Наказ Міністерства фінансів України від 05 січня 2016 року № 1 

«Про затвердження Змін до Порядку повернення коштів, помилково або 

надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за № 138/28268 (далі – наказ 

№ 1). 

Назва виконавця заходів з періодичного відстеження результативності 
 

Департамент прогнозування доходів бюджету Міністерства фінансів 

України. 

Цілі прийняття акта 
 

Врегулювання механізму повернення помилково або надміру сплачених 

коштів до місцевих бюджетів адміністративно-територіальних одиниць 

Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади 

тимчасово не здійснюють своїх повноважень, а також спрощення процедури 

повернення коштів помилково або надміру зарахованих на рахунки з обліку 

власних надходжень бюджетних установ.  

Строк виконання заходів з відстеження  
 

Грудень 2020 року.  

Тип відстеження 
 

Періодичне відстеження.  

Методи одержання результатів відстеження 
 

Періодичне відстеження результативності наказу здійснювалось шляхом 

збору та аналізу пропозицій і зауважень від органів держаної влади, суб'єктів 

господарювання та фізичних осіб. 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, 

а також способи одержання даних 
 

Під час періодичного відстеження результативності наказу опрацьовано 

ряд звернень органів держаної влади, суб'єктів господарювання та фізичних 

осіб щодо повернення коштів, помилково або надміру сплачених до державного 

та місцевих бюджетів, серед яких не виявлено звернень/скарг щодо існування 

проблемних питань стосовно повернення помилково або надміру сплачених 

коштів до місцевих бюджетів адміністративно-територіальних одиниць 

Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади 

тимчасово не здійснюють своїх повноважень. 
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Кількісні та якісні значення показників результативності акта 
 

У результаті врегулювання механізму повернення коштів, помилково або 

надміру зарахованих до місцевих бюджетів адміністративно-територіальних 

одиниць Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної 

влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, відсутні звернення/скарги 

органів держаної влади, суб'єктів господарювання та фізичних осіб щодо 

проблемних питань стосовно повернення зазначених коштів.  

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з 

основними положеннями акта високий, наказ розміщено на офіційній сторінці 

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 
 

З моменту набрання чинності положень наказу № 1 до кінця 2016 року до 

Міністерства фінансів України продовжували надходити скарги громадян щодо 

неповернення коштів, помилково або надміру сплачених до місцевих бюджетів 

територій, на яких на сьогодні органи державної влади тимчасово не 

здійснюють своїх повноважень, у зв’язку із відмовами Донецької та Луганської 

обласних військово-цивільних адміністрацій у погоджені подання на 

повернення зазначених коштів. 

Зазначене проблемне питання врегульовано Законом України                         

від 20.12.2016 № 1789-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України», де пунктом 241 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» 

Бюджетного кодексу України передбачено, що органи Казначейства 

здійснюють повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до 

місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на 

території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх 

повноважень, перелік яких затверджено Кабінетом Міністрів України, за 

поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, 

погодженим відповідно з Донецькою та Луганською обласними військово-

цивільними адміністраціями. 

Положення Порядку повернення коштів, помилково або надміру 

зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 03.09.2013 № 787, приведені у відповідність 

із пунктом 241 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного 

кодексу України, наказом Міністерства фінансів України від 06.04.2017 № 415 

«Про внесення змін до Порядку повернення коштів, помилково або надміру 

зарахованих до державного та місцевих бюджетів» (є не регуляторним актом), 

де норма наказу № 1 щодо повернення  помилково або надміру сплачених 

коштів до місцевих бюджетів адміністративно-територіальних одиниць 



3 

 

Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади 

тимчасово не здійснюють своїх повноважень, викладена в новій редакції.  

Внесення вищезазначених змін до Порядку повернення коштів, помилково 

або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, наказом 

Міністерства фінансів України від 06.04.2017 № 415 дозволило досягти 

визначених цілей державної політики у сфері казначейського обслуговування 

бюджетних коштів, зокрема врегулювати механізм повернення помилково або 

надміру сплачених коштів до місцевих бюджетів адміністративно-

територіальних одиниць Донецької та Луганської областей, на території яких 

органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень. 

 

 

Перший заступник  

Міністра фінансів України                                                           Денис УЛЮТІН   


