
Звіт  

про базове відстеження результативності  

наказу Фонду державного майна України від 06 жовтня 2014 року 

 № 2386 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів  

Фонду державного майна України», зареєстрований в  

Міністерстві юстиції України 04 грудня 2014 року за № 1566/26343 

 

1. Вид та назва регуляторного акта 

 

Наказ Фонду державного майна України від 06 жовтня 2014 року № 2386 

«Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Фонду державного 

майна України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2014 

року за № 1566/26343. 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження 
 

Фонд державного майна України. 
 

3. Цілі прийняття акта 

 

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до деяких 

нормативно-правових актів Фонду державного майна України» розроблено на 

виконання доручення Кабінету Міністрів України від 14.05.2014 № 16779/1/1-14 з 

метою приведення деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна 

України у відповідність із Законом України від 15.04.2014 № 1206-IV «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку 

відкриття бізнесу» стосовно необов’язкового використання суб’єктами 

оціночної діяльності печатки під час оформлення звіту про оцінку майна та 

інших документів, включаючи договори на проведення оцінки майна. 
 

4. Строк виконання заходів з відстеження  
 

Заходи з базового відстеження наказу Фонду державного майна України від 

06 жовтня 2014 року № 2386 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових 

актів Фонду державного майна України» проводились з 22 липня 2014 року по 02 

жовтня 2014 року. 
 

5. Тип відстеження 
 

Базове. 
 

6. Методи одержання результатів відстеження 
 

Під час відстеження результативності регуляторного акта були використані 

статистичні методи одержання результатів відстеження. Дані та припущення, на 

основі яких відстежувалася результативність регуляторного акта, були отримані 

на підставі вивчення думки широкої громадськості. 
 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась 

результативність, а також способи одержання даних 



 

 Відповідно до вимог статей 10 та 13 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проект наказу Фонду 

державного майна України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових 

актів Фонду державного майна України», аналіз регуляторного впливу та 

пояснювальна записка до проекту наказу були розміщені на офіційному веб-сайті 

Фонду державного майна України в мережі Інтернет (www.spfu.gov.ua), де 

аналізувалася громадська думка, пропозиції та зауваження з приводу 

результативності запровадження актом заходів. 

 

8. Кількісні та якісні значення результативності акта 

 

Результативність регуляторного акта визначається кількістю документів з 

оцінки майна, професійної оціночної діяльності, які оформлені із застосуванням 

спрощеної процедури відкриття бізнесу, запровадженої наказом Фонду 

державного майна України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових 

актів Фонду державного майна України». 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

 

Наказ Фонду державного майна України від 06 жовтня 2014 року № 2386 

«Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Фонду державного 

майна України» забезпечує збільшення кількості суб’єктів господарювання, що в 

свою чергу слугує поліпшенню інвестиційного клімату і збільшенню надходжень 

до бюджетів у вигляді податків і обов’язкових зборів. 

 

 

В. о. Голови Фонду                             Д. Парфененко 


