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Звіт про періодичне відстеження результативності  

наказу Міністерства фінансів України та Міністерства енергетики та 

вугільної промисловості України від 18 листопада 2016 року № 990/744 

«Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної податкової 

адміністрації України та Міністерства палива та енергетики України  

від 09 листопада 2006 року № 673/435» 

 
Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності якого 

здійснюється 

Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства енергетики та 

вугільної промисловості України від 18 листопада 2016 року № 990/744 «Про 

визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної податкової 

адміністрації України та Міністерства палива та енергетики України від  

09 листопада 2006 року № 673/435», зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 18 січня 2017 року за № 70/29938 (далі – наказ № 990/744). 
 

Назва виконавця заходів з повторного відстеження результативності 
 

Департамент прогнозування доходів бюджету Міністерства фінансів 

України. 
 

Цілі прийняття акта 
 

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із вимогами 

чинного законодавства України.  

Наказом № 990/744 визначено, що наказ Державної податкової 

адміністрації України, Міністерства палива та енергетики України від 

09.11.2006 № 673/435 «Про затвердження Порядку зарахування надходжень від 

погашення податкового боргу дочірньої компанії «Укргазвидобування» 

Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» зі збору за 

геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету» 

втратив актуальність, оскільки був прийнятий на виконання пункту 35 статті 11 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2006 рік». 
  

Строк виконання заходів з відстеження  
 

Березень 2021 року.  
 

Тип відстеження 

Періодичне відстеження 
 

 

Методи одержання результатів відстеження 

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта 

здійснювалось соціологічним методом шляхом аналізу інформації від 

заінтересованих сторін. 
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Дані та припущення, на основі яких відстежувалась 

результативність, а також способи одержання даних 
 

Наказ № 990/744 офіційно опубліковано в Офіційному віснику України, 

2017, № 14 (17.02.2017), розміщено на офіційній сторінці Міністерства фінансів 

України в мережі Інтернет (www.mof.gov.ua), а також включено до системи 

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

Під час періодичного відстеження результативності регуляторного акта 

пропозицій та зауважень з приводу запроваджених актом заходів не надходило.  
 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта 
 

В результаті реалізації наказу № 990/744: 
 

-  надходжень до державного та місцевих бюджетів, пов’язаних з дією 

акта, немає, тому що положення наказу не передбачають таких надходжень; 
 

-  розмір коштів та часу, які витрачають суб’єкти господарювання та/або 

фізичні особи на виконання вимог вказаного регуляторного акта, не змінився, 

оскільки виконання вимог акта не змінює існуючі вимоги; 
 

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб 

з основними положеннями акта високий, наказ № 990/744 розміщений на 

офіційній сторінці Міністерства фінансів України в мережі Інтернет 

(www.mof.gov.ua), а також включений до системи «Ліга : Закон» інформаційно-

аналітичного центру «ЛІГА» (www.ligazakon.ua).  
 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 
 

За результатами періодичного відстеження результативності 

регуляторного акта – наказу Міністерства фінансів України та Міністерства 

енергетики та вугільної промисловості України від 18.11.2016 № 990/744 «Про 

визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної податкової 

адміністрації України та Міністерства палива та енергетики України                   

від 09 листопада 2006 року № 673/435», зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 18 січня 2017 року за № 70/29938, можна зробити висновок про те, що 

реалізація цього наказу надала можливість привести підзаконний акт у 

відповідність із законодавством України, що має достатній ступінь досягнення 

визначених цілей. 

 

 

Перший заступник  

Міністра фінансів України                                                           Денис УЛЮТІН 
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