
ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000A2FE2E00D1248B00 
Підписувач Улютін Денис Валерійович
Дійсний з 10.11.2020 12:52:22 по 10.11.2022 12:52:22

Міністерство фінансів України

Н4В$4ВВb>KpRqО
21020-09-5/39184 від 16.12.2021

Звіт
про періодичне відстеження результативності

наказу Міністерства фінансів України від 05.12.2005 № 839 "Про 
затвердження Форми № 1-СЛ звітності про обсяги дорогоцінних металів і 

діамантів у ювелірних та побутових виробах, а також у ювелірних та 
побутових виробах, що стали непридатними чи втратили експлуатаційну 
цінність, скуплених у населення і не викуплених з-під застави, та Порядку 
надання звітності про обсяги дорогоцінних металів і діамантів у ювелірних 

та побутових виробах, а також у ювелірних та побутових виробах, що 
стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність, скуплених у 

населення і не викуплених з-під застави"
Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 

відстежується
Наказ Міністерства фінансів України від 05.12.2005 № 839 "Про 

затвердження Форми № 1-СЛ звітності про обсяги дорогоцінних металів і 
діамантів у ювелірних та побутових виробах, а також у ювелірних та 
побутових виробах, що стали непридатними чи втратили експлуатаційну 
цінність, скуплених у населення і не викуплених з-під застави, та Порядку 
надання звітності про обсяги дорогоцінних металів і діамантів у ювелірних та 
побутових виробах, а також у ювелірних та побутових виробах, що стали 
непридатними чи втратили експлуатаційну цінність, скуплених у населення і 
не викуплених з-під застави". 

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

суворої звітності Міністерства фінансів України.
Цілі прийняття акта
Виконання вимог Закону України "Про державне регулювання видобутку, 

виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та 
контроль за операціями з ними".

Строк виконання заходів з відстеження
З 16 листопада 2021 року по 16 грудня 2021 року.
Тип відстеження
Періодичне відстеження.
Методи одержання результатів відстеження
Результати періодичного відстеження наказу Міністерства фінансів 

України одержані на підставі аналізу звітів за формою 1-СЛ, що надійшли від 
суб’єктів господарювання (скупників та ломбардів). 
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Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, 
а також способи одержання даних

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта 
здійснювалось на основі кількості поданих звітів за формою 1-СЛ суб’єктами 
господарювання, на яких розповсюджуються вимоги регуляторного акта, а 
також пропозицій і зауважень наданих ними до зазначеного наказу. 

За перше півріччя 2021 року від суб’єктів господарювання, на яких 
розповсюджуються вимоги регуляторного акта, надійшло 92 звіти за формою 
1-СЛ, пропозицій і зауважень до наказу за період виконання заходів з 
відстеження результативності регуляторного акта до Міністерства фінансів 
України не надходило.

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

щодо якого здійснювалось періодичне відстеження, належать:
- рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо основних 

положень регуляторного акта є високим з огляду на розміщення його в 
інформаційно-правовій системі "ЛІГА ЗАКОН" та надрукований у журналах 
"Офіційний вісник України" та "Вісник Асоціації ломбардів";

- виконання вимог Закону України "Про державне регулювання 
видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного 
каміння та контроль за операціями з ними";

- кількість суб’єктів господарювання (скупників та ломбардів), на яких 
поширюється дія регуляторного акта. Дія регуляторного акта поширюється на 
суб’єктів господарювання, які здійснюють продаж дорогоцінних металів і 
діамантів у ювелірних та побутових виробах, що стали непридатними чи 
втратили експлуатаційну цінність, скуплених у населення і не викуплених з-під 
застави.

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 
цього нормативного акта досягнуто визначених цілей.
 

Перший заступник 
Міністра фінансів України      Денис УЛЮТІН


