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Звіт про базове відстеження результативності
наказу Міністерства фінансів України від 30.12.2021 № 725 «Про 

внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 24 червня 
2015 року № 593»

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується
Наказ Міністерства фінансів України від 30.12.2021 № 725 «Про внесення 

змін до наказу Міністерства фінансів України від 24 червня 2015 року № 593».
Назва виконавця заходів з відстеження
Управління державної політики у сфері пробірного контролю, документів 

суворої звітності Міністерства фінансів України.
Цілі прийняття акта
Метою прийняття акта є: 
приведення тарифів на платні послуги, які надаються Державним 

гемологічним центром України, затверджених наказом Міністерства фінансів 
України від 24.06.2015 № 593, до рівня економічно обґрунтованих витрат, що є 
необхідним для забезпечення належного функціонування Державний 
гемологічний центр України;

розширення переліку платних послуг, які надаються ДГЦУ, зокрема, в 
частині визначення якісних характеристик каменів дорогоцінних оброблених 
першого порядку, для забезпечення достовірності визначення наявності 
облагородження каміння, а також методу його облагородження при здійсненні 
гемологічної експертизи. 

Строк виконання заходів з відстеження
З 12 січня 2023 року по 14 лютого 2023 року.
Тип відстеження
Базове відстеження.
Методи одержання результатів відстеження
Результати базового відстеження наказу Мінфіну одержані на підставі 

аналізу інформації, що надійшла від Державного гемологічного центру України 
(далі – ДГЦУ, установа).

Дані, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи 
одержання даних

відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось 
статистичним методом на підставі даних, одержаних від ДГЦУ за певні періоди.
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Кількісні та якісні значення показників результативності акта
До кількісних показників результативності регуляторного акта, щодо якого 

здійснювалось базове відстеження, належать показники, наведені у таблиці.

Таблиця

Найменування показника 2021 рік 2022 рік

Кількісний показник:
Кількість виданих експертних висновків з 
гемологічної експертизи, шт. 3685 1502

Кількість осіб, які пройшли навчання за 
програмами з підготовки експертів-гемологів, 
осіб

86 33

Кількість суб’єктів господарювання та фізичних 
осіб, що звертались за послугами з гемологічної 
експертизи, одиниць

885 437

Вартісний показник:
Надходження коштів до державного бюджету за 
надані ДГЦУ послуги з гемологічної експертизи, 
тис. грн

3 094,11 1 330,82

Надходження коштів до державного бюджету за 
надані послуги з навчання за програмами 
підготовки експертів-гемологів, тис. грн

1 269,82 690,20

До якісних показників результативності регуляторного акта, щодо якого 
здійснювалось базове відстеження, належать: 

рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб щодо 
тарифів на роботи, які виконує ДГЦУ;

відсутність або кількість зауважень від замовників послуг щодо тарифів, 
встановлених регуляторним актом;

пропозиції суб’єктів господарювання щодо переліку послуг, які надаються 
ДГЦУ з експертизи та навчання.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання, установ, організацій, 
правоохоронних, інших органів виконавчої влади та фізичних осіб щодо 
основних положень регуляторного акта є високим з огляду на розміщення його 
на офіційному вебпорталі Верховної Ради України в розділі «Законодавство 
України» та інформаційно-правовій системі «ЛІГА ЗАКОН».

Протягом 2022 року від замовників послуг щодо тарифів, встановлених 
регуляторним актом, зауваження до ДГЦУ та Мінфіну не надходили, також 
відсутні пропозиції щодо переліку послуг, які надаються ДГЦУ з експертизи та 
навчання.
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Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 
визначених цілей

За результатами відстеження можна зробити висновок про досягнення 
цілей, задекларованих при прийнятті цього акта. Актуалізація тарифів на роботи, 
пов’язані з проведенням ДГЦУ експертизи дорогоцінного та напівдорогоцінного 
каміння і наданням освітніх послуг з навчання за програмами підготовки 
експертів-гемологів, також сприяє підвищенню якості цих послуг. На сьогодні 
рівень ринкових цін на аналогічні послуги з гемологічної експертизи, які 
надаються іншими експертними організаціями, залишаються вищими, ніж у 
ДГЦУ. 

Водночас варто зазначити, що зниження у 2022 році розміру кількісних 
показників пов’язане з повномасштабним військовим вторгненням рф на 
територію України 24.02.2022 та оголошеним воєнним станом відповідно до 
Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022. У зв’язку з цим, значна 
кількість замовників послуг ДГЦУ була вимушена призупинити провадження 
господарської діяльності.

Перший заступник Міністра                 Денис УЛЮТІН


