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Звіт 

про базове відстеження результативності регуляторного акта –  

наказу Міністерства фінансів України від 13.02.2019 № 64 «Про затвердження порядків 

ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів 

сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій» 

Виконавець заходів із відстеження: Міністерство фінансів України.  

Ціль прийняття регуляторного акта: врегулювання питання створення та ведення 

реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій (далі – реєстр екземплярів РРО) та 

реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій (далі – 

реєстр ЦСО) з метою запровадження спрощеної процедури реєстрації РРО, а також: 

запровадження електронного обміну документами між виробниками 

(постачальниками РРО), суб’єктами господарювання − користувачами РРО, ЦСО та 

контролюючими органами; 

використання відомостей з реєстру екземплярів РРО та реєстру ЦСО суб’єктами 

господарювання – власниками РРО та контролюючими органами; 

запровадження спрощеної реєстраційної процедури РРО на підставі однієї 

реєстраційної заяви (без додатків) у електронному вигляді. 

Строк виконання заходів із відстеження: лютий 2020 року. 

Тип відстеження: базове. 

Методи одержання результатів відстеження: статистичний. 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися шляхом аналізу 

динаміки таких показників: 

кількість суб’єктів господарювання – виробників РРО, які перебувають у Держреєстрі 

РРО; 

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання – виробниками 

РРО, пов’язаними з виконанням вимог акта; 

кількість суб’єктів господарювання – власників РРО; 

кількість зареєстрованих РРО; 

кількість зареєстрованих РРО у 2019 році; 

кількість моделей РРО, внесених до Державного реєстру РРО. 

Дані, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи 

одержання даних: інформація з ІТС «Податковий блок» за даними Державної податкової 

служби України. 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта  

Згідно з даними Державної податкової служби України станом на 01 січня 2020 року:  

кількість суб’єктів господарювання – виробників РРО, які перебувають у Держреєстрі 

РРО, – 21 (22 СГ у минулому році);  

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання – виробниками 

РРО, пов’язаними з виконанням вимог акта: для всіх виробників – 2,2 тис. год/рік, або  

55 тис. грн/рік (за минулий рік – 6,6 тис. год/рік та 165 тис. грн/рік відповідно), для одного 

виробника – 100 год/рік, або 2,5 тис. грн/рік (за минулий рік – 300 год/рік, або 7,5 тис. грн/рік 

відповідно) що на 33 відсотки менше, ніж минулого року; 

кількість суб’єктів господарювання – власників РРО становить 112,5 тис. (109,6 тис. 

СГ у минулому році), що на 2,6 відсотка більше аналогічного періоду минулого року;  

кількість зареєстрованих РРО становить 300,2 тис. (288,9 тис. РРО у минулому році), 

що на 3,9 відсотка більше аналогічного періоду минулого року;  
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кількість зареєстрованих РРО у 2019 році становить 79,1 тис. (78,6 тис. РРО у 

минулому році), що на 0,6 відсотка більше аналогічного періоду минулого року; 

кількість моделей РРО, внесених до Державного реєстру РРО, становить 79,1 тис. 

(78,6 тис. моделей у минулому році), що на 0,6 відсотка більше аналогічного періоду 

минулого року. 

Водночас слід зауважити, що з моменту запровадження обох реєстрів (19.04.2019 – 

01.01.2020) до реєстру екземплярів РРО включено 54,0 тис. екземплярів РРО, 19 виробників 

РРО, заяви про включення надійшли від 23 заявників (виробники та постачальники); до 

реєстру ЦСО включено 4,0 тис. ЦСО, заяви про включення надійшли від 26 заявників 

(виробників РРО). 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей 

Результатом реалізації регуляторного акта є запровадження спрощеної процедури 

реєстрації РРО на підставі однієї реєстраційної заяви (без додатків) у електронному вигляді у 

зв’язку із введенням електронного обміну документами між виробниками (постачальниками 

РРО), суб’єктами господарювання – користувачами РРО, ЦСО та контролюючими органами 

за допомогою використання відомостей реєстру екземплярів РРО та реєстру ЦСО.  

Результати базового відстеження свідчать про позитивний вплив на порядок 

реєстрації та застосування РРО, що підтверджується зменшенням часу та витрат, необхідних 

для проведення процедури реєстрації у три рази.  

Ураховуючи вищевикладене, проведений аналіз результативності свідчить про 

доцільність прийняття наказу Міністерства фінансів України від 13.02.2019 № 64 «Про 

затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та 

реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій». 

 

 

В. о. Міністра фінансів України                                    Юрій ГЕЛЕТІЙ 


