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ЗВІТ 

про базове відстеження результативності наказу Міністерства 

фінансів України від 09 червня 2020 року № 279 «Про внесення змін  

до Порядку формування відкритого переліку незалежних аудиторів  

у рамках спільних операційних програм прикордонного співробітництва 

Європейського інструменту сусідства 2014 – 2020», зареєстрованого  

в Міністерстві юстиції України  25 червня 2020 року за № 585/348689 
 

1. Вид та назва регуляторного акта 

Наказ Міністерства фінансів України від 09.06.2020 № 279 «Про внесення 

змін до Порядку формування відкритого переліку незалежних аудиторів  

у рамках спільних операційних програм прикордонного співробітництва 

Європейського інструменту сусідства 2014 – 2020», зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 25.06.2020 за № 585/348689. 
 

2. Назва виконавця заходів із відстеження 

Міністерство фінансів України. 
 

3. Цілі прийняття акта 

Метою прийняття акта є удосконалення процедури формування відкритого 

переліку незалежних аудиторів, відповідно до якого головні партнери та/або 

партнери будуть відбирати аудиторів для проведення перевірки витрат за 

проектами в межах програм прикордонного співробітництва Європейського 

інструменту сусідства 2014 – 2020 (далі – Перелік), що сприятиме спрощенню 

процедури внесення змін до Переліку, якщо такі зміни не є суттєвими. 
 

4. Строк виконання заходів з відстеження  

Заходи з базового відстеження результативності наказу проведено за період 

з 07.07.2020 по 07.07.2021. 
  

5. Тип відстеження 

Базове відстеження.  
 

6. Методи одержання результатів відстеження 

Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснено 

статистичним методом.  
 

7. Дані, на основі яких відстежувалася результативність, а також 

способи одержання даних 

Відстеження регуляторного акта здійснювалось на підставі аналізу 

інформації, яка наявна в Мінфіні. 
 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта  

Результативність акта характеризується такими показниками: 

1) виконання вимог акта може стосуватися 306 суб’єктів аудиторської 

діяльності, які пройшли перевірку з контролю якості аудиторських послуг, що є 
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одним із обов’язкових критеріїв відбору незалежних аудиторів, визначених  

додатком 1 до наказу Мінфіну від 19.12.2018 № 1045 «Про затвердження 

Порядку формування відкритого переліку незалежних аудиторів у рамках 

спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського 

інструменту сусідства 2014 – 2020» (зі змінами); 

2) кількість пакетів документів від суб’єктів аудиторської діяльності на 

внесення несуттєвих змін до Переліку – 14; 

3) кількість суб’єктів аудиторської діяльності, включених до Переліку, які 

можуть бути обрані головним партнером та/або партнером для проведення 

перевірки витрат за проектами спільних операційних програм прикордонного 

співробітництва, – 8; 

4) загальна сума коштів, які будуть зекономлені суб’єктами аудиторської 

діяльності під час спрощеного подання документів до Мінфіну (економія на 

кожному з поданих пакетів – 530,32 грн); 

5) загальний робочий час, який зекономлено державою за рахунок 

непроведення засідань комісії з проведення конкурсного відбору незалежних 

аудиторів у рамках спільних операційних програм прикордонного 

співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014 – 2020 (174 людино-

години і 34 452 грн для кожного засідання зазначеної комісії). 

Наведені показники слугуватимуть джерелом порівняльних даних для 

аналізу результативності наказу під час проведення повторного та періодичних 

відстежень надалі.  

Рівень поінформованості суб’єктів аудиторської діяльності щодо основних 

положень акта є високим, оскільки наказ опубліковано у відповідних офіційних 

виданнях країни, розміщено на офіційних сторінках Верховної Ради України та 

Міністерства фінансів України в мережі Інтернет, а також включено до системи 

«Ліга: Закон».  
 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

На підставі результатів базового відстеження результативності регуляторного 

акта можна зробити висновок про те, що впровадженням цього наказу вдалося 

досягти поставлених цілей, а рівень дотримання його вимог є високим.  

Остаточний висновок щодо ступеня досягнення визначених цілей можна 

буде зробити за результатами повторного відстеження результативності 

регуляторного акта, яке проводиться через два роки після  набрання ним чинності. 

 
 

В. о. Міністра фінансів України            Денис УЛЮТІН  


