
Звіт 
про повторне відстеження результативності регуляторного акта  

 
 
 

Вид та назва регуляторного акта: 

Наказ Фонду державного майна України (ФДМУ) від 16.02.2010  № 215, 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.04.2010 за № 295/17590 «Про 
внесення змін до Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії»  

Назва виконавця заходів з відстеження: 
ФДМУ. 

 
Цілі прийняття акта: 
Відповідно до нової редакції  Закону України «Про автомобільний 

транспорт» внесено зміни до наказу  Міністерства юстиції України та ФДМУ від 
24.11.2003 № 142/5/2092 (у редакції  наказу Міністерства юстиції України, ФДМУ  
від 24.07.2009 № 1335/5/1159, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
04.08.2009 за № 724/16740) «Про затвердження Методики товарознавчої 
експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів». Згідно з вищезазначеними 
змінами поняття   «дорожні транспортні засоби»  замінено на  поняття «колісні 
транспортні засоби». 

У зв‘язку з вищезазначеним  виникла нагальна потреба привести у 
відповідність назви спеціалізацій у межах напряму оцінки майна, за якими  фізичні 
особи  отримують кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів:  «1.3 Оцінка дорожніх 
транспортних засобів» та  «1.7 Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до 
машин, обладнання, дорожніх транспортних засобів, літальних апаратів, 
судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність»  з  чинними 
нормативно-правовими актами з питань оцінки майна. 

Таким чином, ФДМУ вважав за необхідне внести зміни до «Положення  про 
порядок роботи Екзаменаційної комісії», затвердженого наказом ФДМУ від 
13.11.2002 № 1997 і  зареєстрованого  Міністерством юстиції України 28.11.2001 за 
№ 925/7213, а також удосконалити процедуру проведення кваліфікаційного іспиту 
та розмежування базових кваліфікаційних документів оцінювачів. 
 

Строк виконання заходів з відстеження:  
З 30.04.2010 до 30.11.2011. 

 
Тип відстеження: 
Повторне. 

 
Методи одержання  результатів відстеження: 

 



Проведення статистичних досліджень (з метою відстеження результативності 
акта) за такими параметрами: 

кількість фахівців, які отримали свідоцтва про реєстрацію у Державному 
реєстрі оцінювачів та пройшли навчання за програмою підвищення кваліфікації за 
спеціалізаціями «1.3 Оцінка колісних транспортних засобів» та  «1.7 Оцінка 
рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних 
транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та  тих, що 
становлять культурну цінність»; 

кількість навчальних закладів, які уклали угоду з ФДМУ про 
співробітництво з професійної підготовки оцінювачів (у галузі  проведення 
базового навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації) за спеціалізацією «1.3 
Оцінка колісних транспортних засобів» та «1.7 Оцінка рухомих речей, крім таких, 
що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних 
апаратів, судноплавних засобів, та  тих, що становлять культурну цінність». 
 

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

Нормативно-правовим актом, результативність якого відстежується є наказ 
ФДМУ «Про внесення змін до Положення про порядок роботи Екзаменаційної 
комісії». 

Результат виконання акта полягає в усуненні існуючих прогалин у визначенні 
назв спеціалізацій в межах напряму оцінки майна «І. Оцінка об‘єктів у матеріальній 
формі»,  які мають чітко узгоджуватися з  чинними нормативно-правовими актами 
з питань оцінки майна,  удосконаленні роботи Екзаменаційної комісії та 
забезпеченні  процедури розмежування базових кваліфікаційних документів 
оцінювачів. 

Результативність відстежувалася на підставі облікових даних ФДМУ та 
автоматизованої бази даних – «Державний реєстр оцінювачів».  
 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта: 
 

Результативність наказу  ФДМУ від 16.02.2010 № 215 «Про внесення змін до 
Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії» визначається наступними 
кількісними показниками. 
 Показниками результативності є: 

5. Кількість фізичних осіб, які отримали свідоцтва про реєстрацію у 
Державному реєстрі оцінювачів,  всього за звітний період -   735 осіб; 

- з них  з урахуванням спеціалізації  «1.3. Оцінка колісних транспортних 
засобів» -   288  осіб; 

- з них   з  урахуванням спеціалізації  «1.7. Оцінка рухомих речей, крім 
таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, 
літальних апаратів, судноплавних засобів, та  тих, що становлять культурну 
цінність»  - 162 особи. 

 



6. Загальна  кількість оцінювачів, які пройшли навчання за програмою 
підвищення кваліфікації, згідно зі ст.14 Закону України «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та  отримали 
посвідчення про підвищення кваліфікації, всього за звітний період -  6818  осіб; 

- з них  з  урахуванням спеціалізації  «1.3. Оцінка колісних транспортних 
засобів» -  3964 особи; 

- з них  з  урахуванням спеціалізації  «1.7. Оцінка рухомих речей, крім 
таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, 
літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну 
цінність»    - 1993 особи. 

 
3. Загальна кількість начальних закладів, які відповідно до Положення про 

порядок  укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки 
оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 29.10.2001 № 1977 та 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  15.11.2001 за № 955/6146,  уклали 
з ФДМУ  відповідні угоди  - 23.  
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 
визначених цілей. 

Реалізація наказу Фонду державного майна України від 16.02.2010 № 215 
«Про внесення змін до Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії» 
дозволило найбільш оптимальним способом скоригувати чинний нормативно-
правовий акт відповідно до вимог  Закону України «Про автомобільний транспорт» 
і Методики товарознавчої експертизи та оцінки  колісних транспортних засобів, 
затвердженої  наказом Міністерства юстиції України, ФДМУ від 24.11.2003 № 
142/5/2092 (у редакції  наказу Міністерства юстиції України, ФДМУ  від 24.07.2009 
№ 1335/5/1159, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.08.2009 за № 
724/16740) та сприяла удосконаленню роботи Екзаменаційної комісії та фахової 
підготовки оцінювачів. Цей спосіб не вимагав розроблення нового нормативно-
правового акта. 
  За звітний період проведення повторного відстеження з ФДМУ уклали і 
переуклали угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів  6 
навчальних закладів.  

Станом на 30.11.2011 за оновленими спеціалізаціями («1.3 Оцінка  колісних 
транспортних засобів», «1.7 Оцінка рухомих речей, крім таких, що належать до 
машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, 
судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність») з ФДМУ 
співпрацює 21 навчальний заклад. 

Звіт про повторне відстеження результативності наказу ФДМУ «Про 
внесення змін до Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії» від 
16.02.2010  № 215, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  19.04.2010 за 
№ 295/17590 підготовлено Управлінням з питань  оціночної діяльності ФДМУ 
(01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, тел. /факс 285-17-13). 
 
 
        Голова Фонду                                                    О.Рябченко 


