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Звіт 

про періодичне відстеження результативності  

наказу Міністерства фінансів України від 04.11.2004 № 692 

"Про затвердження Порядку обліку, зберігання і розпорядження 

дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним 

камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням,  

що переходять у власність держави" 

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 

відстежується 

Наказ Міністерства фінансів України від 04.11.2004 № 692 "Про 

затвердження Порядку обліку, зберігання і розпорядження дорогоцінними 

металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного 

утворення та напівдорогоцінним камінням, що переходять у власність держави" 

(із змінами). 

Назва виконавця заходів з відстеження 

Управління державної політики у сфері пробірного контролю, документів 

суворої звітності та лотерейної діяльності Міністерства фінансів України. 

Цілі прийняття акта 

Метою цього акта є встановлення правил обліку, зберігання і 

розпорядження дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, 

дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним 

камінням, що переходять у власність держави, конкретизація процедури щодо 

остаточної оцінки та розпорядження цінностями, їх реалізації. 

Строк виконання заходів з відстеження 

З 9 жовтня 2020 року по 9 листопада 2020 року.  

Тип відстеження 

Періодичне відстеження.  

Методи одержання результатів відстеження 

результати періодичного відстеження наказу Міністерства фінансів 

України одержані на підставі аналізу інформації, що надійшла від державної 

установи "Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 

України", а також органів, які здійснюють вилучення цінностей з дорогоцінними 

металами і дорогоцінним камінням або зберігають їх.  

Дані, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи 

одержання даних 

Відстеження результативності регуляторного акта проводилось на підставі 

даних, які безпосередньо одержані Мінфіном через здійснення функції контролю 

за формуванням та використанням Державного фонду дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння України (далі – Держфонд). 
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Кількісні значення показників результативності акта 

До кількісних показників результативності регуляторного акта, відносно 

якого здійснювалось періодичне відстеження, належить обсяг конфіскованих, 

безхазяйних та інших цінностей, що перейшли у власність держави та надійшли 

до Держсховища від органів, що здійснили їх вилучення, та зарахованих до 

Держфонду.  

За інформацією Держсховища, обсяги надходжень до Держфонду, 

зокрема, бурштину-сирцю різних фракційних груп, за І – ІІІ квартал поточного 

року значно зросли у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, що, 

ймовірно, пов’язано із збільшенням кількості бурштину, конфіскованого в дохід 

держави за порушення норм законодавства.  

Щодо дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння – за останні роки 

зберіглась тенденція надходження до Держсховища конфіскованих цінностей у 

вигляді ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного 

каміння, огранованих вставок (діамантів), ювілейних монет зі срібла, медалей та 

орденів із срібла та золота. Кількість цих цінностей, зарахованих до Держфонду 

за І – ІІІ квартали 2020 року, є нижчою у порівнянні з тим же періодом 2019 року.  

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей 

На підставі результатів періодичного відстеження результативності наказу 

Мінфіну від 04.11.2004 № 692 можна зробити висновок про те, що шляхом 

впровадження регуляторного акта та з урахуванням змін, внесених до нього 

наказом Мінфіну від 28.04.2015 № 417 "Про затвердження Змін до Порядку 

обліку, зберігання і розпорядження дорогоцінними металами і дорогоцінним 

камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та 

напівдорогоцінним камінням, що переходять у власність держави" з метою 

приведення акта у відповідність до норм чинного законодавства, вдалося досягти 

визначених цілей. 

 

 

Перший заступник Міністра фінансів України           Денис УЛЮТІН 

 


