
З В І Т 

про базове відстеження результативності  

проекту постанови Кабінету Міністрів України  

«Про внесення змін до Методики оцінки майна»  

 

1. Вид та назва регуляторного акта 
 

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 

Методики оцінки майна» ( далі – Проект) 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження 

 

Фонд державного майна України. 

 

3. Цілі прийняття акта 

 

    Проект розроблено на виконання пункту 202 Плану заходів з виконання 

Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого 

розвитку «Україна-2020» у 2015 році, затвердженого розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 213-р, з метою реалізації нових  

підходів до оцінки державного (комунального) майна, які визначатимуть 

організаційні та методичні засади проведення оцінки об’єктів приватизації, у 

тому числі разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані, 

визначення розміру статутного капіталу господарського товариства, що 

створюється в процесі приватизації (корпоратизації), а також майна суб’єктів 

господарювання державного сектору економіки  в різних випадках його 

оцінки. 

    Проект враховує зміни до законодавства з приватизації, що передбачені 

Законами України «Про Державну програму приватизації» та «Про внесення 

змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації 

положень Державної програми приватизації на 2012-2014 роки», які набрали 

чинності 18.02.2012.  

 

4. Строк виконання заходів з відстеження 

 

Заходи з відстеження результативності регуляторного акта проводились 

з 28.05.2015 по 31.10.2015. 

 

5. Тип відстеження 

 

Базове відстеження. 

 

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 думки спеціалістів у сфері оцінки та широкої 

громадськості. 

         Для цього регуляторного акта пропонується необмежений строк дії. 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, 

а також способи одержання даних 

 

        Відповідно до вимог статей 10, 13, 26 Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проект 

постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики 

оцінки майна», аналіз регуляторного впливу та пояснювальна записка до 

проекту 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 показників результативності акта 

 

Основним показником результативності акта є кількість документів з 

оцінки майна, яка на підставі висновку рецензентів визнана якісною, 

достовірною та об’єктивною.  

Проект регуляторного акта було розміщено на офіційному сайті Фонду 

державного майна України з 28.05.2015, що є достатнім для інформованості 

широкої громадськості та фахівців в сфері оцінки з метою вивчення Фондом 

державного майна України їх думки з приводу результативності 

запроваджених актом заходів.  

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей: 

 

 Застосування положень, передбачених проектом, забезпечить: 

 захист майнових прав та інтересів держави (територіальної 

громади) у випадках приватизації об’єктів права державної (комунальної) 

власності та інших випадках їх відчуження внаслідок запровадження 

процедур, підходів, методів та оціночних процедур до оцінки таких об’єктів; 

 об’єктивне визначення вартості об’єктів права державної 

(комунальної) власності в процесі приватизації таких об’єктів та в інших 

випадках їх відчуження внаслідок запровадження процедур, підходів, методів 

та оціночних процедур до оцінки таких об’єктів, що сприятиме наданню 

суб’єктами оціночної діяльності якісних послуг з оцінки майна. 

 

 

 

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


 

 

Звіт про базове відстеження результативності, підготовлено 

Департаментом оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної 

діяльності Фонду державного майна України (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 

18/9, тел. /факс 200-30-73). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Голова Фонду                                                                                       І. Білоус 

 
 

 


