
Звіт  

про базове відстеження результативності регуляторного акта 

 

Вид та назва регуляторного акта 

Наказ Фонду державного майна України від 04 березня 2015 року № 288 

«Про внесення змін до Положення про порядок рецензування звітів про оцінку 

майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного 

майна України, його регіональних відділень та представництв». 

 

Назва виконавця заходів з відстеження 

Фонд державного майна України. 

 

Цілі прийняття акта 

Приведення свого нормативно-правового акта у відповідність із вимогами 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства 

соціальної політики України, інших центральних органів виконавчої влади, 

діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів» та 

Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 

діяльність в Україні».  

 

Строк виконання заходів з відстеження  

Заходи з базового відстеження наказу Фонду державного майна України            

від 04 березня 2015 року № 288 «Про внесення змін до Положення про порядок 

рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що 

працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень 

та представництв» проводились з 05 лютого 2015 року по 17 березня 2015 року. 

 

Тип відстеження 

Базове. 



 

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. 

 

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 Положення про порядок 

рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що 

працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень 

та представництв», 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. 

 

Кількісні та якісні значення результативності акта 

Кількісні показники результативності, вигоди та витрати від прийняття 

регуляторного акта оцінити неможливо, оскільки норми прямо не впливають на 

фінансові результати господарської діяльності. 

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей 

Наказ Фонду державного майна від 04 березня 2015 року № 288 «Про 

внесення змін до Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та 

майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна 

України, його регіональних відділень та представництв» забезпечує приведення 

власних нормативно-правових актів у відповідність до вимог діючого 

законодавства.  

 

В.о. Голови Фонду        Д. Парфененко 


