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Звіт 

про базове відстеження результативності наказу Міністерства фінансів 

України від 13 серпня 2020 року № 499 «Про затвердження форми та 

Порядку складання звіту про платежі на користь держави 

підприємств, що здійснюють заготівлю деревини» 

 

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується 

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форми та Порядку 

складання звіту про платежі на користь держави підприємств, що здійснюють 

заготівлю деревини» (далі – наказ).   

Назва виконавця заходів з відстеження результативності 

регуляторного акта 

Департамент методології бухгалтерського обліку та нормативного 

забезпечення аудиторської діяльності Міністерства фінансів України. 

Цілі прийняття акта 

Метою наказу є встановлення єдиних вимог для складання звіту про платежі 

на користь держави підприємствами, що здійснюють заготівлю деревини і при 

цьому становлять суспільний інтерес, що сприятиме створенню належних умов 

звітування для суб’єктів господарювання. 

Строк виконання заходів з відстеження  

Липень 2021 року. 

Тип відстеження 

Базове. 

Методи одержання результатів відстеження 

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено статистичним 

методом. 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, 

а також способи одержання даних 

Для відстеження результативності наказу за період повторного відстеження 

результативності регуляторного акта здійснено аналіз даних з інформаційних 

систем Міністерства фінансів України та Державного агентства лісових ресурсів 

України. 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

Дія регуляторного акта поширюється на підприємства, що здійснюють 

заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес. 

До якісних та кількісних показників результативності регуляторного акта, 

щодо якого здійснювалось базове відстеження, можна віднести: 
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- кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта 

(за інформацією отриманою від Державного агентства лісових ресурсів України 

за підсумками 2020 року в Україні є 337 підприємств, що здійснюють заготівлю 

деревини, серед яких 11 підприємств мають порівняно найбільший обсяг річної 

реалізованої продукції. При цьому підприємств, які належать до категорії 

великого підприємства, згідно критеріїв, наведених у Законі України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», серед них немає);  

- кількість запитів суб’єктів господарювання щодо складання звіту про 

платежі на користь держави (звернень та пропозицій від суб’єктів 

господарювання стосовно складання звіту про платежі на користь держави до 

Міністерства фінансів України не надходило); 

- кількість органів місцевого самоврядування, до яких сплачуються платежі; 

- встановлення єдиних вимог для складання звіту про платежі на користь 

держави підприємствами, що здійснюють заготівлю деревини і при цьому 

становлять суспільний інтерес;  

- підвищення рівня підзвітності підприємств, що здійснюють заготівлю 

деревини і при цьому становлять суспільний інтерес;  

- підвищення рівня доступності та прозорості інформації про діяльність 

підприємств, що здійснюють заготівлю деревини і при цьому становлять 

суспільний інтерес; 

- виконання Україною зобов’язань в частині імплементації положень 

Директиви 2013/34/ЄС;  

- підвищення довіри іноземних інвесторів. 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

На підставі результатів базового відстеження результативності 

регуляторного акта можна зробити висновок про те, що шляхом впровадження 

цього нормативного акта вдалося досягти визначених цілей, зокрема забезпечено 

єдиний (уніфікований) підхід під час розкриття інформації про нараховані та 

сплачені платежі на користь держави підприємствами, що здійснюють заготівлю 

деревини і при цьому становлять суспільний інтерес. 
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