Звіт про періодичне відстеження результативності
наказу Міністерства фінансів України від 01.07.2014 № 737
"Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких
наказів Міністерства фінансів України"
Вид та назва
відстежується

регуляторного

акта,

результативність

якого

Наказ Міністерства фінансів України від 01.07.2014 № 737 "Про внесення
змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства
фінансів України".
Назва виконавця заходів з відстеження
Управління державної політики у сфері пробірного нагляду, документів
суворої звітності Міністерства фінансів України.
Цілі прийняття акта
Удосконалення нормативно-правової бази у сфері виробництва,
використання та зберігання дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, їх обігу та обліку
шляхом затвердження уніфікованих форм висновків, які будуть видаватися
штатними та акредитованими експертами Державного гемологічного центру
України (далі – ДГЦУ) за результатами експертизи гемологічних об’єктів, що
оптимізує документальне оформлення результатів проведення експертизи
гемологічних об’єктів;
зменшення кількості документів про результати експертизи гемологічних
об’єктів, які отримують суб’єкти господарювання від ДГЦУ.
Строк виконання заходів з відстеження
З 10 серпня 2021 року по 15 вересня 2021 року.
Тип відстеження
Періодичне відстеження.
Методи одержання результатів відстеження
Результати періодичного відстеження наказу Міністерства фінансів
України одержані на підставі оцінки можливостей досягнення цілей,
задекларованих під час розробки регуляторного акта, та аналізу отриманої від
ДГЦУ інформації.
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а
також способи одержання даних
Періодичне відстеження результативності акта здійснювалось на основі
даних, наданих ДГЦУ.
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Кількісні та якісні значення показників результативності акта
До якісних показників результативності регуляторного акта, щодо якого
здійснювалось періодичне відстеження, належать:
1) уніфікація форми Висновку за результатами експертизи гемологічних
об’єктів (далі – Висновок), в якій оптимізовано викладення результатів
експертизи гемологічних об’єктів, яку проводять штатні та акредитовані
експерти ДГЦУ за зверненням юридичних і фізичних осіб, правоохоронних
органів та органів Державної фіскальної служби України;
2) рівень поінформованості суб’єктів господарювання, установ,
організацій, правоохоронних, інших органів виконавчої влади та фізичних осіб
щодо основних положень регуляторного акта є високим з огляду на
розміщення його на офіційному вебпорталі Верховної Ради України в розділі
"Законодавство України" та інформаційно-правовій системі "ЛІГА ЗАКОН".
3) звернення від суб’єктів господарювання за період з IV кварталу
2020 року по II квартал 2021 року з пропозиціями та зауваженнями щодо
впровадженої форми висновку за результатами експертизи гемологічних
об’єктів на адресу Мінфіну та ДГЦУ не надходило;
до кількісних показників результативності регуляторного акта, щодо якого
здійснювалось періодичне відстеження, належать:
1) кількість виданих ДГЦУ Висновків:
за IV квартал 2020 року становила 1580 шт., за I квартал 2021 року –
1491 шт., за II квартал 2021 року – 1732 шт.;
2) надходження від виданих ДГЦУ Висновків:
за IV квартал 2020 року становили 1 222 тис. грн, за I квартал 2021 року –
1 233 тис. грн, за II квартал 2021 року – 1 640 тис. гривень.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей
На підставі результатів періодичного відстеження результативності
регуляторного акта можна зробити висновок про те, що шляхом впровадження
нормативного акта досягнуто визначених цілей щодо оптимізації викладення
результатів експертизи гемологічних об’єктів, яку проводять штатні та
акредитовані експерти ДГЦУ, а також зменшення кількості документів про
результати експертизи гемологічних об’єктів, які отримують суб’єкти
господарювання за зверненням до ДГЦУ.
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