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Звіт 

про періодичне відстеження результативності 

постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2012 року № 1096 

"Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  

від 7 травня 1998 р. № 653" 

 

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2012 року № 1096 

"Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 

1998 р. № 653". 

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 постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. 

№  653 "Про порядок продажу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, 

дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння 

з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння", що 

регулює продаж цінностей з Державного фонду дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння України (далі – Держфонд), у відповідність із нормами 

чинного законодавства.  

Строк виконання заходів з відстеження 

З 15 січня 2020 року по 18 лютого 2020 року. 

Тип відстеження 

Періодичне відстеження. 

Методи одержання результатів відстеження 

Результати періодичного відстеження постанови Кабінету Міністрів 

України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 

7 травня 1998 р. № 653" одержані на підставі аналізу чинного законодавства та 

аналізу інформації, що надійшла від державної установи "Державне сховище 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України" (далі – Держсховище).  

Дані на основі яких відстежувалася результативність, а також способи 

одержання даних 

Відстеження результативності зазначеної постанови проводилось на 

підставі даних, одержаних Мінфіном від Держсховища стосовно формування, 

зберігання та реалізації цінностей Держфонду, та даних з реєстру суб'єктів 

господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і 

дорогоцінним камінням (далі – реєстр), який ведеться Мінфіном відповідно до 

законодавства. 
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Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

до кількісних показників результативності регуляторного акта, щодо якого 

здійснювалось періодичне відстеження, належить кількість суб’єктів 

господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта.  

Регуляторний акт поширюється на суб’єктів господарювання, які 

здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, 

дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним 

камінням. На період відстеження за даними реєстру кількість зазначених 

суб'єктів господарювання становила 4 723; 

до якісних показників результативності регуляторного акта, щодо якого 

здійснювалось періодичне відстеження, можна віднести: 

рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо основних 

положень регуляторного акта, який є високим з огляду на розміщення його на 

сайті Верховної Ради України в розділі "Законодавство України" та 

всеукраїнській мережі "ЛІГА ЗАКОН";  

підтримання нормативно-правової бази, що регулює сферу обігу 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, в актуальному стані. 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей 

За результатами періодичного відстеження результативності постанови 

Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 № 1096 "Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України  від 7 травня 1998 р. № 653" можна 

зробити висновок про те, що шляхом впровадження цього нормативного акта 

вдалося досягти визначених цілей.  

Прийняття нормативно-правового акта сприяло врегулюванню відносин 

між Держсховищем та суб'єктами господарювання, що здійснюють операції з 

дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, щодо продажу цінностей з 

Держфонду. 
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