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ЗВІТ
про базове відстеження результативності

постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 782
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 

від 24 жовтня 2002 р. № 1569 та визнання таким, що втратив чинність, 
пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 р. № 636»

1. Вид та назва регуляторного акта
Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 782 

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 
2002 р. № 1569 та визнання таким, що втратив чинність, пункту 2 постанови 
Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 р. № 636».

2. Назва виконавця заходів із відстеження результативності 
регуляторного акта

Державна митна служба України.

3. Цілі прийняття регуляторного акта
Метою прийняття постанови є:
приведення Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску 

(пунктах контролю) через державний кордон у відповідність до положень 
Закону України від 04 листопада 1999 року № 1212-XIV «Про єдиний збір, який 
справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон 
України» та Митного кодексу України;

спрощення механізму справляння єдиного збору шляхом уніфікації 
платіжного документа та виключення необхідності проставляння посадовими 
особами митних і контролюючих органів на товаросупровідних 
(товаротранспортних) документах відміток, що засвідчують факт здійснення 
контролю, – відбитку штампів та печаток;

забезпечення належного рівня надходження єдиного збору, який 
справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон 
України.

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

чинності постановою.

5. Тип відстеження
Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження
Для проведення базового відстеження результативності постанови 

використано статистичні дані.
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7. Дані, на основі яких відстежувалася результативність акта, а також 
способи одержання даних

Відстеження результативності постанови здійснено шляхом обробки та 
аналізу інформації, отриманої від митниць Держмитслужби.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Додаткових надходжень до державного та місцевих бюджетів немає і не 

передбачається, оскільки постановою не запроваджено нових податків та зборів 
(обов’язкових платежів).

Дія постанови поширюється на всіх суб’єктів господарювання та громадян 
(резидентів і нерезидентів), які є власниками транспортних засобів, визначених 
статтею 5 Закону України «Про єдиний збір, який справляється у пунктах 
пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України», які 
перетинають державний кордон України.

Показники результативності регуляторного акта станом на 01.12.2020 
(використано дані, які можна порівняти):

Період Індикативні показники 
єдиного збору

Надходження
 єдиного збору

Порівняння
 у %

Січень –
жовтень 
2019 року

933 794 тис. грн 647 882,3 тис. грн - 30,62 %

Січень –
жовтень 
2020 року

205 344 тис. грн 233 553,4 тис. грн + 12,01 %

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та громадян щодо 
основних положень акта високий, оскільки постанову опубліковано в офіційних 
виданнях: газеті «Урядовий кур’єр» від 28.08.2019 № 163, українському 
інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» від 10.09.2019 № 69, 
ст. 2413, розміщено на офіційному вебпорталі Верховної Ради України.

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

На підставі результатів базового відстеження результативності постанови 
можна зробити висновок про те, що шляхом впровадження цього акта вдалося 
досягти визначених цілей.

Міністр фінансів України                    Сергій МАРЧЕНКО


