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Звіт
про періодичне відстеження результативності

наказу Міністерства фінансів України та Фонду державного майна 
України від 22.07.2005 № 527/2229 "Про внесення змін до наказу 

Міністерства фінансів України та Фонду державного майна України          
від 21 травня 2001 року № 242/855"

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 
відстежується

Наказ Міністерства фінансів України та Фонду державного майна України 
від 22.07.2005 № 527/2229 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів 
України та Фонду державного майна України від 21 травня 2001 року                 
№ 242/855"(далі - наказ). 

Назва виконавця заходів з відстеження
Управління державної політики у сфері пробірного нагляду, документів 

суворої звітності Міністерства фінансів України.
Цілі прийняття акта
Приведення наказу у відповідність до положень Методики оцінки майна, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891; 
встановлення єдиного порядку оцінки дорогоцінних металів, 

дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, 
напівдорогоцінного та декоративного каміння під час приватизації 
(корпоратизації).

Строк виконання заходів з відстеження
З 15 листопада 2021 року по 15 грудня 2021 року.
Тип відстеження
Періодичне відстеження.
Методи одержання результатів відстеження
Результати періодичного відстеження акта одержані на підставі аналізу 

документів, що надійшли від органів, уповноважених управляти державним 
майном, щодо здійснення оцінки дорогоцінних металів, дорогоцінного 
каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного 
та декоративного каміння під час приватизації (корпоратизації) підприємств.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, 
а також способи одержання даних

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта 
здійснювалось на основі звернень від органів уповноважених управляти 
державним майном, щодо здійснення оцінки дорогоцінних металів, 
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, 
напівдорогоцінного та декоративного каміння під час приватизації 
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(корпоратизації) підприємств та зауважень і пропозицій від суб’єктів 
господарювання, майно яких приватизується.

Звернень від органів, уповноважених управляти державним майном, та 
зауважень і пропозицій від суб’єктів господарювання, за період виконання 
заходів з відстеження результативності регуляторного акта, до Мінфіну не 
надходило.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта
До якісних та кількісних показників результативності регуляторного акта 

можна віднести:
- рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо основних 

положень наказу. Відповідно до вимог Закону України "Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності" проект регуляторного 
акта, аналіз його регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення 
було розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів в рубриці 
"Обговорення проектів документів"/"Проекти регуляторних актів для 
обговорення", також після реєстрації в Міністерстві юстиції України акт було 
розміщено у системі інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:Закон;

- встановлення єдиного порядку оцінки дорогоцінних металів, 
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, 
напівдорогоцінного та декоративного каміння під час приватизації 
(корпоратизації);

- приведення наказу у відповідність до положень Методики оцінки майна, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей 

На підставі результатів періодичного відстеження результативності наказу 
можна зробити висновок про те, що в цілому шляхом впровадження цього 
наказу досягнуто визначених цілей.

Водночас наказ Міністерства фінансів України та Фонду державного 
майна України від 21 травня 2001 року № 242/855 "Про затвердження Порядку 
оцінки дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння 
органогенного утворення, напівдорогоцінного та декоративного каміння під 
час приватизації (корпоратизації)" (зі змінами) потребує приведення у 
відповідність із законодавством України.
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