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Звіт про базове відстеження результативності
наказу Міністерства фінансів України від 18 грудня 2021 року № 647 

«Про затвердження Змін до Порядку повернення (перерахування) 
коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих 

бюджетів»

Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності 
якого здійснюється

Наказ Міністерства фінансів України від 18 грудня 2021 року № 647 
«Про затвердження Змін до Порядку повернення (перерахування) коштів, 
помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів», 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2021 року за 
№ 1674/37296 (далі – наказ № 647).

Назва виконавця заходів з відстеження результативності
Міністерство фінансів України.

Цілі прийняття акта
Наказ № 647 розроблений з метою нормативного врегулювання Порядку 

повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до 
державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України від 03.09.2013 № 787, зареєстрованого у Міністерстві 
юстиції України 25.09.2013 за № 1650/24182, у зв’язку із запровадженням у 
2022 році електронної системи взаємодії органів Казначейства з органами, 
що контролюють справляння надходжень бюджету (крім ДПС та 
Держмитслужби), у процесі повернення з державного та місцевих бюджетів 
помилково або надміру зарахованих коштів.

Положеннями наказу № 647 спрощено процес повернення коштів, 
помилково або надміру зарахованих до бюджету (крім повернення судового 
збору, за виключенням помилково зарахованого), та запроваджено 
електронну систему взаємодії Казначейства з органами, що контролюють 
справляння надходжень бюджету (крім ДПС та Держмитслужби). 
Повернення судового збору (за виключенням помилково зарахованого) із 
державного бюджету проводиться за заявою платника відповідно до статті 7 
Закону України «Про судовий збір».

Строк виконання заходів з відстеження
З 01 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року.

Тип відстеження 
Базове відстеження.

Методи одержання результатів відстеження 
Для проведення періодичного відстеження результативності наказу 

№ 647 використовувалися статистичні методи одержання результатів 
відстеження (на основі даних Державної казначейської служби України). 
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Дані та припущення, на основі яких відстежувалась 
результативність, а також способи одержання даних

Наказ № 647 офіційно опубліковано в Офіційному віснику України, 
2021, № 100 (31 грудня 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/re37296?an=1).

Під час періодичного відстеження результативності наказу № 647 
пропозицій щодо внесення змін до акта не надходило.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта
В результаті реалізації наказу № 647:
не декларувалось збільшення або зменшення надходжень до державного 

бюджету; 
витрати органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, 

зменшились, оскільки реалізація положень наказу № 647 сприяє мінімізації 
паперового документообігу, економії коштів та затрат часу для органів, що 
контролюють справляння надходжень бюджету;

витрати Казначейства, пов’язані з доопрацюванням програмного 
забезпечення, здійснювались у межах фінансування Казначейства на 
2022 рік;

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 періодичного відстеження результативності регуляторного 
акта – наказу № 647, вказують на досягнення задекларованих цілей в частині 
автоматизації процесу повернення коштів що дозволило мінімізувати 
паперовий документообіг та скоротити терміни повернення юридичним та 
фізичним особам коштів, помилково або надміру зарахованих до державного 
та місцевих бюджетів.

Перший заступник 
Міністра фінансів України                                                      Денис УЛЮТІН
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