
ЗВІТ 

про базове відстеження результативності регуляторного акта 

 

1. Вид та назва регуляторного акта 

Наказ Фонду державного майна України від 10 червня 2013 року № 797 

«Про затвердження Правил організації системи зовнішнього контролю 

якості», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 року 

за № 938/23470.  

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження 

Фонд державного майна України 

 

 3. Цілі прийняття акта 

Нормативно-правовий акт розроблено у зв’язку з прийняттям 

постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231 «Деякі 

питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати 

інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до 

законодавства», якою затверджено Порядок проведення оцінки для цілей 

оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які 

справляються відповідно до законодавства з метою  методичного 

врегулювання питань затвердження Правил організації системи зовнішнього 

контролю якості шляхом  встановлення єдиних вимог до виконання правил 

організації системи зовнішнього контролю якості суб’єктами оціночної 

діяльності, які будуть здійснювати свою діяльність за новим напрямом 

(спеціалізацією (-ями)) «Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і 

сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до 

законодавства». 

Метою наказу є методичне врегулювання питань введення нового 

напряму (спеціалізацій) «Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і 

сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до 



законодавства» та затвердження  Правил організації системи зовнішнього 

контролю якості. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження 

Заходи з базового відстеження регуляторного акта проводилися з 

06.05.2013 по 01.11.2013. 

 

5. Тип відстеження 

Базове 

 

6. Методи одержання результатів відстеження 

Статистичні дані. 

Для цього регуляторного акта пропонується необмежений строк дії. 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних 

У даній сфері правовідносини регулюються такими нормативно-

правовими актами: 

 Конституція України від 28.06.1996 року. 

 Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. 

 Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. 

 Закон України «Про Фонд державного майна України»                        

від 09.12.2011 р. № 4107-VI. 

 Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»                    

від 17 березня 2011 року N 3166-VI. 

 Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 

оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 р. N 2658-III. 

 Інші нормативно-правові акти. 

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалося 

на основі статистичних даних. 



Відповідно до вимог статей 9, 13, 21 Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», проект 

наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Правил 

організації системи зовнішнього контролю якості», аналіз регуляторного 

впливу та повідомлення про оприлюднення було розміщено на офіційному 

веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua), де 

аналізувалася громадська думка, пропозиції та зауваження щодо проекту 

регуляторного акту. 

8. Показники результативності акта 

Середній рівень поінформованості з основних положень акта 

здійснюється шляхом його розміщення на сайті Фонду в мережі Інтернет з 

метою оприлюднення та отримання зауважень і пропозицій. 

Приведення у відповідність нормативно-правових актів Фонду 

державного майна України у відповідність до постанови                                 

від 04 березня 2013 року № 231 «Деякі питання проведення оцінки для цілей 

оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які 

справляються відповідно до законодавства» 

Об'єкт впливу Вигоди Витрати 

Держава 

Приведення нормативно-

правових актів у 

відповідність до вимог 
чинного законодавства. 

Витрати державного та 

місцевого бюджетів відсутні 

Суб'єкти 

господарювання 

Приведення нормативно-

правових актів у 

відповідність до вимог 
чинного законодавства. 

Витрати, пов'язані із 

запровадженням наказу, у 

суб'єктів господарювання 
відсутні 

Громадяни 

Приведення нормативно-

правових актів у 

відповідність до вимог 
чинного законодавства. 

Витрати, пов'язані із 
запровадженням наказу, у 

громадян відсутні 

Негативні результати прийняття регуляторного акта відсутні. 

http://www.spfu.gov.ua/


9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

Даний регуляторний акт забезпечив затвердження Правил організації 

системи зовнішнього контролю якості шляхом встановлення єдиних вимог до 

виконання правил організації системи зовнішнього контролю якості 

суб’єктами оціночної діяльності, які будуть здійснювати свою діяльність за 

новим напрямом (спеціалізацією (ями)) «Оцінка для цілей оподаткування та 

нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються 

відповідно до законодавства». 

 

 

Голова Фонду                                                                          О. Рябченко  


