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Звіт  

про періодичне відстеження результативності 

наказу Міністерства фінансів України від 10.03.2016 № 345 

«Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства фінансів України 

з питань здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним 

камінням» 

 

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується 

Наказ Міністерства фінансів України від 10.03.2016 № 345 «Про 

затвердження Змін до деяких наказів Міністерства фінансів України з питань 

здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням». 

Назва виконавця заходів з відстеження 

Управління державної політики у сфері пробірного контролю, документів 

суворої звітності та лотерейної діяльності Міністерства фінансів України. 

Цілі прийняття акта 

Приведення нормативно-правових актів Мінфіну у відповідність із 

положеннями законодавства та забезпечення якісного виконання Міністерством 

фінансів функцій з проведення реєстрації відбитків іменників – спеціальних 

знаків, що засвідчують виготовлювачів ювелірних та побутових виробів з 

дорогоцінних металів та ведення реєстру суб'єктів господарювання, які 

здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням. 

Строк виконання заходів з відстеження 

З 20 травня 2020 року по 26 червня 2020 року.  

Тип відстеження 

Періодичне відстеження. 

Методи одержання результатів відстеження 

Результати періодичного відстеження наказу Міністерства фінансів 

України одержані на підставі оцінки можливостей досягнення цілей, 

задекларованих при розробці регуляторного акта, та аналізу отриманої інформації 

від суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами 

і дорогоцінним камінням. 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а 

також способи одержання даних 

Періодичне відстеження результативності акта здійснювалось на підставі 

аналізу статистичних даних щодо кількості суб’єктів господарювання, які 

здійснюють операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним каміння, а 

також виготовлювачів ювелірних виробів з дорогоцінних металів і аналізу 
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зауважень та пропозицій цих суб’єктів господарювання, які надійшли після 

набуття чинності наказу Мінфіну від 10.03.2016 № 345. 

Регуляторний акт з метою оприлюднення був розміщений на офіційному 

сайті Міністерства фінансів України у мережі Інтернет. 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

До якісних показників результативності регуляторного акта, відносно 

якого здійснювалось періодичне відстеження, слід віднести: 

– рівень поінформованості суб’єктів господарювання, які здійснюють 

операції з дорогоцінними металами і дорогоцінними камінням, є високим з 

огляду на розміщення його на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів 

www.minfin.gov.ua в рубриці «Проекти регуляторних актів для обговорення – 

2016». Після державної реєстрації в Мін’юсті акт розміщений у всеукраїнській 

мережі «ЛІГА ЗАКОН». За період періодичного відстеження скарг від суб’єктів 

господарювання,  які здійснюють операції з дорогоцінними металами і 

дорогоцінним каміння, а також виготовлювачів ювелірних виробів з 

дорогоцінних металів до Мінфіну не надходило; 

– підвищення рівня якісного виконання Міністерством фінансів функцій з 

проведення реєстрації відбитків іменників – спеціальних знаків, що засвідчують 

виготовлювачів ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів та 

ведення реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з 

дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням.  

Кількісні показники результативності акта: 

– кількість звернень суб’єктів господарювання щодо внесення їх до 

Реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними 

металами і дорогоцінним камінням, та внесення змін до Реєстру при створенні 

нових місць провадження діяльності, здійснення нових видів операцій, припинення 

здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням.  

За період періодичного відстеження, а саме з ІІІ кварталу 2017 року по                 

ІІ квартал 2020 року включно до Реєстру внесено дані щодо суб’єктів 

господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і 

дорогоцінним камінням, і звернулись до Мінфіну з відповідними заявами. 

Кількість виданих реєстраційних повідомлень та листів щодо внесення до 

Реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними 

металами і дорогоцінним камінням:   

з ІІІ кварталу 2017 року по ІІ квартал 2018 року – 321 лист; 

з ІІІ кварталу 2018 року по ІІ квартал 2019 року – 305 листів; 

з ІІІ кварталу 2019 року по ІІ квартал 2020 року – 266 листів. 

 

Кількість виданих реєстраційних повідомлень та листів щодо внесення змін 

до Реєстру при створенні нових місць провадження діяльності, здійснення 

http://www.minfin.gov.ua/
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нових видів операцій, припинення здійснення операцій з дорогоцінними 

металами і дорогоцінним камінням суб’єктами господарювання: 

з ІІІ кварталу 2017 року по ІІ квартал 2018 року – 659 листів; 

з ІІІ кварталу 2018 року по ІІ квартал 2019 року – 673 листа; 

з ІІІ кварталу 2019 року по ІІ квартал 2020 року – 642 листа. 

 

– кількість оформлених реєстраційних карток з відбитками іменників – 

спеціальних знаків, що засвідчують виготовлювачів ювелірних та побутових 

виробів з дорогоцінних металів.  

За період періодичного відстеження суб’єктам господарювання – 

виготовлювачам ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів 

оформлено картки про реєстрацію відбитків іменників: 

з ІІІ кварталу 2017 року по ІІ квартал 2018 року – 956 карток; 

з ІІІ кварталу 2018 року по ІІ квартал 2019 року – 791 картка; 

з ІІІ кварталу 2019 року по ІІ квартал 2020 року – 827 карток. 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей 

Проблеми, які обумовили необхідність прийняття нормативного акта, були 

вирішені шляхом його прийняття та розміщенням відповідної інформації на 

офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України. 

На підставі результатів періодичного відстеження результативності наказу 

Міністерства фінансів України від 10.03.2016 № 345 «Про затвердження Змін до 

деяких наказів Міністерства фінансів України з питань здійснення операцій з 

дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням» можна зробити висновок про 

те, що в цілому шляхом впровадження цього нормативного акта вдалося досягти 

визначених цілей.  

 

 

Заступник Міністра фінансів України 

з питань європейської інтеграції                                           Юрій ГЕЛЕТІЙ 


