
ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000A2FE2E00D1248B00 
Підписувач Улютін Денис Валерійович
Дійсний з 10.11.2020 12:52:22 по 10.11.2022 12:52:22

Міністерство фінансів України

Н4В$4ВВb?1fR`О
35020-12-5/11726 від 07.06.2022

Звіт про базове відстеження результативності
наказу Міністерства фінансів України від 23 березня 2021 року № 166 «Про 
затвердження Порядку ведення обліку податків, зборів та інших платежів, 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 

внесених на єдиний рахунок»

Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності якого 
здійснюється

Наказ Міністерства фінансів України від 23 березня 2021 року № 166 «Про 
затвердження Порядку ведення обліку податків, зборів та інших платежів, єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесених на 
єдиний рахунок», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 травня 2021 
року за № 667/36289 (далі – наказ № 166).

Назва виконавця заходів з відстеження результативності
Міністерство фінансів України.

Цілі прийняття акта
Наказ № 166 розроблений у зв’язку із необхідністю забезпечення практичного 

застосування положень Податкового кодексу України, Закону України «Про збір та 
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» з 
урахуванням змін, внесених Законом України від 04.10.2019 № 190-IX «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного 
рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування» та Законом України від 13.04.2020 № 559-ІХ 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження 
єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування», Порядку функціонування 
єдиного рахунка та виконання норм статті 351 Податкового кодексу України 
центральними органами виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 29.04.2020 № 321, щодо визначення механізму обліку руху 
коштів на єдиному рахунку для забезпечення своєчасності та повноти 
перерахування коштів, внесених на єдиний рахунок, на бюджетні рахунки для 
зарахування податків, зборів та інших платежів, контроль за справлянням яких 
покладено на Державну податкову службу України, та/або на небюджетні рахунки 
органів ДПС, відкриті в Державній казначейській службі України для зарахування 
єдиного внеску, а також створення комфортних умов для розрахунків платників з 
бюджетами і цільовими страховими фондами на базі розширення кола електронних 
сервісів в Електронному кабінеті платника. 

Строк виконання заходів з відстеження
З 04 червня 2021 року до 01 червня 2022 року.

Тип відстеження 
Базове відстеження.
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Методи одержання результатів відстеження 
Для проведення періодичного відстеження результативності наказу № 166 

використовувалися статистичні методи одержання результатів відстеження (на 
основі офіційних даних Державної податкової служби України). 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а 
також способи одержання даних

Наказ № 166 офіційно опубліковано в Офіційному віснику України, 2021, 
№ 42 (04 червня 2021 року), 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» 
(https://ips.ligazakon.net/document/view/re36289?an=1).

Під час періодичного відстеження результативності наказу № 166 пропозицій 
щодо внесення змін до акта не надходило.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта
В результаті реалізації наказу № 166:
виходячи із інформації Державної податкової служби України про 

використання платниками єдиного рахунка для сплати податків, зборів, платежів та 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування станом на 
01.06.2022 року, його використовують: 509 – юридичних осіб, 1084 – фізичних 
осіб;

не декларувалось збільшення або зменшення надходжень до державного 
бюджету та бюджетів органів місцевої влади;

унормовано процес забезпечення структурними підрозділами ДПС 
своєчасного та в повному обсязі перерахування коштів, сплачених платниками на 
єдиний рахунок, на рахунки, відкриті в Казначействі для зарахування надходжень 
податків, зборів та інших платежів до державного та/або місцевих бюджетів, 
єдиного внеску до бюджетів Пенсійного фонду України та фондів 
загальнообов’язкового державного соціального страхування, в межах сум 
грошових зобов’язань та/або податкового боргу (заборгованості) з податків і 
зборів, єдиного внеску та інших платежів таких платників; 

рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з 
основними положеннями акта високий, наказ розміщений на офіційному вебсайті 
Міністерства фінансів України в мережі Інтернет, а також включено до системи 
«Ліга : Закон» інформаційно-аналітичного центру «ЛІГА» (www.ligazakon.ua).

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 
визначених цілей 

Результати базового відстеження результативності регуляторного акта – 
наказу № 166, вказують на досягнення задекларованих цілей та дозволили 
унормувати процес перерахування коштів, сплачених платниками на єдиний 
рахунок.

Перший заступник 
Міністра фінансів України                                                                 Денис УЛЮТІН
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