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ЗВІТ
про базове відстеження результативності наказу Міністерства фінансів 

України від 24 березня 2021 року № 175 «Про затвердження Порядку 
здійснення за рахунок коштів державного бюджету виплат, пов’язаних із 

залученням митним органом спеціалістів та експертів для участі у 
здійсненні митного контролю»

1. Вид та назва регуляторного акта
Наказ Міністерства фінансів України від 24 березня 2021 року № 175 «Про 

затвердження Порядку здійснення за рахунок коштів державного бюджету 
виплат, пов’язаних із залученням митним органом спеціалістів та експертів для 
участі у здійсненні митного контролю», зареєстрований в Міністерстві юстиції 
України 08 квітня 2021 року за № 478/36100 (далі – наказ).

2. Назва виконавця заходів із відстеження
Міністерство фінансів України, Державна митна служба України.  

3. Цілі прийняття акта 
Метою наказу є врегулювання правових відносин, що виникають під час 

залучення спеціаліста або експерта для участі у здійсненні митного контролю.

4. Строк виконання заходів із відстеження 
Базове відстеження результативності наказу здійснено через рік після 

набрання ним чинності, у період з 23 квітня 2021 року по 23 квітня 2022 року.

5. Тип відстеження 
Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження 
Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснено 

статистичним методом.

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

Відстеження регуляторного акта здійснювалось на підставі даних митних 
органів про залучення спеціалістів або експертів для участі у здійсненні митного 
контролю.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Значення показників результативності акта визначалися за період з 23 квітня 

2021 року (дата набрання чинності наказом) по 23 квітня 2022 року (дата 
завершення заходів з базового відстеження) та за визначеними під час аналізу 
регуляторного впливу показниками результативності. 
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Надходження до державного та місцевих бюджетів і державних цільових 
фондів, пов’язаних з дією акта, відсутні, оскільки на сьогодні відсутні випадки 
залучення митними органами спеціалістів та експертів для участі у здійсненні 
митного контролю.

Дія акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання та/або фізичних 
осіб, з якими митними органами може бути укладено письмові угоди про 
залучення спеціалістів або експертів для участі у здійсненні митного контролю.

Витрачання додаткових коштів чи часу, пов’язаних з виконанням вимог 
акта, суб’єктами господарювання та/або фізичними особами не здійснювалось.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з 
основних положень акта є високим, оскільки наказ опубліковано в 
інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» (від 23.04.2021 № 31) та 
оприлюднено на офіційному вебпорталі Верховної Ради України 
(zakon.rada.gov.ua).

Кількість укладених митними органами двосторонніх письмових угод про 
залучення спеціалістів або експертів для участі у здійсненні митного контролю 
становить 0 одиниць. Відповідно, підписані у двосторонньому порядку акти про 
виконання робіт відсутні. У зв’язку із цим сума коштів, відшкодована суб’єктам 
господарювання під час залучення спеціалістів або експертів для участі у 
митному контролі, становить 0 гривень.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей 

На підставі результатів базового відстеження результативності 
регуляторного акта можна зробити висновок про те, що загалом впровадженням 
наказу вдалося досягти поставленої цілі – врегульовано правові відносини, що 
виникають під час залучення спеціаліста або експерта для участі у здійсненні 
митного контролю.
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