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ЗВІТ 
про базове відстеження результативності 

постанови Кабінету Міністрів України від 24 листопада 2021 року № 1228 
«Про внесення змін до Положення про митні декларації»

1. Вид та назва регуляторного акта 
Постанова Кабінету Міністрів України від 24 листопада 2021 року № 1228 

«Про внесення змін до Положення про митні декларації». 

2. Назва виконавця заходів із відстеження 
Міністерство фінансів України. 

3. Цілі прийняття акта 
Цілями державного регулювання у цій сфері є:
виконання Україною взятих на себе міжнародних зобов’язань, у тому числі

положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, 
ратифікованої Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII;

встановлення законодавчого права для декларування ненавмисних 
відхилень фактичних сальдо перетікань електричної енергії від планових 
значень, що передбачено зазначеною Угодою й не передбачено чинним 
законодавством України.

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

набрання чинності актом. 

5. Тип відстеження 
Базове відстеження. 

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

шляхом. 

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

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено шляхом 
обробки та аналізу статистичної інформації Держмитслужби.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності 
Додаткових надходжень до держбюджету та місцевих бюджетів не має і не 

передбачається, оскільки норми регуляторного акта не запроваджують нових 
податків та зборів (обов’язкових платежів). 
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Дія акта поширюється на оператора системи передачі (НЕК «Укренерго»), 
який відповідно до законодавства України є юридичною особою, відповідальною 
за експлуатацію, диспетчеризацію, забезпечення технічного обслуговування, 
розвиток системи передачі та міждержавних ліній електропередачі, а також за 
забезпечення довгострокової спроможності системи передачі щодо задоволення 
обґрунтованого попиту на передачу електричної енергії.

Показники результативності регуляторного акта станом на 08.11.2022: 

Показник 01.12.2021 – 31.10.2022
Кількість оформлених митницями періодичних 
митних декларацій

496

Кількість оформлених митницями додаткових митних 
декларацій

244

Кількість оформлених податкових рішень митного 
органу у разі неподання митному органу митної 
декларації

0

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо основних 
положень регуляторного акта оцінюється як високий: постанову опубліковано в 
офіційних виданнях «Урядовий кур’єр» від 30.11.2021 № 230 та «Офіційний 
вісник України» від 10.12.2021 № 94.

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 
постанови вдалося досягти поставлених цілей. 

Міністр фінансів України                                                     Сергій МАРЧЕНКО


