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Звіт 
про періодичне відстеження результативності

наказу Міністерства фінансів України від 17 листопада 2014 року № 1139 
«Про внесення змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у 

національній валюті в органах Державної казначейської служби України»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 
відстежується

Наказ Міністерства фінансів України від 17 листопада 2014 року № 1139 
«Про внесення змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній 
валюті в органах Державної казначейської служби України», зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 02 грудня 2014 року за № 1543/26320 (далі – наказ).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Департамент державного бюджету Міністерства фінансів України.

3. Цілі прийняття акта

Наказ розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, 
Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, та з метою 
нормативно-правового врегулювання процедур відкриття / закриття рахунків 
розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та інших клієнтів в органах 
Казначейства, а також удосконалення умов здійснення розрахунково-касового 
обслуговування клієнтів.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Січень-лютий 2022 року.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Періодичне відстеження результативності наказу здійснювалось шляхом 
збору та аналізу пропозицій і зауважень суб’єктів господарювання (одержувачів 
бюджетних коштів та інших клієнтів), а також відомостей щодо кількості  таких, 
яким відкрито рахунки в органах Казначейства.

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

Наказ розміщено на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України у 
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мережі Інтернет, а також включено до системи «Ліга Закон» інформаційно-
аналітичного центру «ЛІГА». 

Під час періодичного відстеження результативності наказу пропозицій та 
зауважень не надходило.

Відстеження результативності наказу здійснювалось шляхом порівняння 
кількості суб’єктів господарювання (одержувачів бюджетних коштів та інших 
клієнтів), на яких поширюється дія наказу, за результатами повторного та 
періодичного  відстеження.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

У результаті реалізації наказу:

- надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових 
фондів, пов’язаних з дією акта, немає, тому що положення наказу не 
передбачають таких надходжень;

- кількість суб’єктів господарювання (одержувачів бюджетних коштів та 
інших клієнтів), на яких поширюється дія регуляторного акта, становить близько 
23,2 тис. та в порівнянні з періодом повторного відстеження результативності 
акту зменшилась на 1,2 тисячі;

- обсяг коштів та часу, які витрачаються суб'єктами господарювання 
(одержувачами бюджетних коштів та інших клієнтів) на виконання вимог 
регуляторного акта, не змінився, оскільки виконання вимог наказу не потребує 
додаткових фінансових та часових витрат;

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання (одержувачів 
бюджетних коштів та інших клієнтів) з основними положеннями акта високий: 
наказ розміщений на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України, 
офіційному веб-порталі Верховної Ради України в розділі «Законодавство», на 
правовому порталі України «ЛІГА:ЗАКОН», опублікований в українському 
інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» № 99 від 19.12.2014.

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

На підставі результатів періодичного відстеження результативності 
регуляторного акта – наказу Міністерства фінансів України від 17 листопада 
2014 року № 1139 «Про внесення змін до Порядку відкриття та закриття 
рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби 
України» можна зробити висновок про те, що реалізація цього наказу 
дозволила досягти визначених цілей державної політики у сфері
казначейського обслуговування бюджетних коштів, зокрема, оптимізовано 
роботу органів Казначейства та клієнтів у разі їх реорганізації в процесі 
відкриття / закриття рахунків; удосконалено умови здійснення розрахунково-
касового обслуговування клієнтів, визначені Договором про здійснення 
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розрахунково-касового обслуговування, а саме в частині здійснення платежів 
за дорученням клієнтів з урахуванням законодавства; видачі клієнту виписки 
(дублікату виписки) з рахунку органами Казначейства; інформування клієнта 
про припинення та відновлення роботи органів Казначейства у випадках, 
передбачених законодавством.

Перший заступник 
Міністра фінансів України                                                          Денис УЛЮТІН


