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Звіт
про базове відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 
відстежується, дата його прийняття та реєстраційний номер

Наказ Міністерства фінансів України від 19 травня 2021 року № 278 «Про 
внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року 
№ 4», зареєстрований  у Міністерстві юстиції України  25 червня 2021 року 
за № 838/36460 (далі – наказ № 278).

2. Виконавець заходів із відстеження
Департамент податкової політики Міністерства фінансів України.

3. Мета прийняття регуляторного акта
Наказ № 278 розроблено з метою забезпечення відображення інформації 

про доходи у вигляді бюджетних грантів та інформації про факт використання 
бюджетного гранту за цільовим призначенням у формі 4 ДФ «Податковий 
розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників 
податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум 
нарахованого єдиного внеску».

4. Строк виконання заходів із відстеження 
Грудень 2022 року.

5. Тип відстеження 
Базове.

6. Методи одержання результатів відстеження
Під час проведення базового відстеження результативності наказу № 278  

застосовано статистичний метод.

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

Для визначення значень показників результативності регуляторного акта 
використовувалися виключно статистичні дані з інформаційних баз Державної 
податкової служби України. 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 
Згідно з даними інформаційних баз Державної податкової служби України 

за III  – IV квартали 2021 року та   I – II квартали 2022 року:
1) розмір податкових надходжень до бюджетів, пов’язаних з дією акта, –

690,7 тис. грн;
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2) кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких 
поширюватиметься дія акта, – 247 осіб;

3) кількість поданої податкової звітності з інформацією за новими 
ознаками – 58 звітів.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей

Впровадження цього нормативно-правового акта сприяло досягненню 
визначеної мети, зокрема, забезпеченню виконання законодавчих обов’язків 
податкових агентів, які нараховують/сплачують фізичним особам доходи у 
вигляді бюджетного гранту, та надання контролюючим органам можливості 
здійснення аналізу та контролю за сплатою податку на доходи фізичних осіб у 
разі нецільового використання таких грантів.

Також, ураховуючи відсутність у наказі № 278 регуляторних дій,  
зазначаємо про недоцільність проведення подальших заходів, передбачених 
Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності».
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