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ЗВІТ 

про періодичне відстеження результативності регуляторного акта –  

постанови Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 р. № 955  

«Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів 

України»  

 

1. Вид та назва регуляторного акта 

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 р. № 955 «Про визнання 

такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України». 

2. Назва виконавця заходів 

Міністерство фінансів України (Управління державної політики у сфері пробірного 

контролю, документів суворої звітності та лотерейної діяльності). 

3. Цілі прийняття акта 

Цілями прийняття постанови Кабінету Міністрів України є приведення нормативно-

правових актів Кабінету Міністрів України з питань надання Міністерством фінансів 

України платних адміністративних послуг у відповідність до Закону України від 02 березня 

2015 року № 222-VІІІ «Про ліцензування видів господарської діяльності», який набрав 

чинності 28 червня 2015 року. 

4. Строк виконання заходів з відстеження  

Заходи відстеження проводилися протягом лютого 2020 року. 

5. Тип відстеження 

Періодичне відстеження. 

6. Методи одержання результатів відстеження 

Результати періодичного відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів 

України від 18 листопада 2015 р. № 955 «Про визнання такими, що втратили чинність, 

деяких постанов Кабінету Міністрів України» одержано шляхом проведення аналізу норм 

законодавства та діяльності суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з випуску та 

проведення лотерей. 

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

способи одержання даних  

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося на 

підставі аналізу норм законодавства та ринку лотерей, який склався на дату здійснення 

заходів з відстеження.  

Постанову Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 р. № 955 «Про визнання 

такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» включено до 

системи «Ліга:Закон» інформаційно-аналітичного центру «ЛІГА» (www.ligazakon) та 

розміщено на офіційному сайті Кабінету Міністрів України (www.kmu.gov.ua). Під час 

періодичного відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України 

зауважень та пропозицій від органів держаної влади, суб'єктів господарювання та фізичних 

осіб не надходило. 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

До кількісних та якісних показників результативності регуляторного акта можна 

віднести: 

- приведення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у відповідність 

до законодавства України; 

- скасування платних адміністративних послуг з видачі копії ліцензії, 

переоформлення ліцензії та видачі дубліката ліцензії на провадження господарської 

діяльності з випуску та проведення лотерей, які надавалися Міністерством фінансів України. 

http://www.ligazakon/
http://www.kmu.gov.ua/
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Реалізація постанови не передбачає витрачання коштів для суб’єктів господарювання, 

які проводять лотереї, та не потребує виділення коштів з державного та місцевих бюджетів. 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей 

За результатами періодичного відстеження результативності постанови Кабінету 

Міністрів України від 18 листопада 2015 р. № 955 «Про визнання такими, що втратили 

чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» можна зробити висновок, що 

шляхом впровадження цього нормативного акта вдалося досягти визначених цілей. 

Прийняття регуляторного акта сприяло виконанню вимог Закону України «Про 

ліцензування видів господарської діяльності» щодо приведення нормативно-правових актів 

Кабінету Міністрів України у відповідність до зазначеного Закону.  

 

 

Заступник Міністра фінансів України 

  

    Павло ХОДАКОВСЬКИЙ 

 ____ ___________2020 року 

 


