
З В І Т 

про повторне відстеження результативності регуляторного акта 

 

Вид та назва регуляторного акта 

Наказ Фонду державного майна України від 31.10.2011 № 1585/1 «Про 

затвердження 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», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 25.11.2011 за № 1351/20089.  

 

Назва виконавця заходів з відстеження 

Фонд державного майна України. 

 

Цілі прийняття акта 

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження 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» (далі – наказ ФДМУ) розроблено та 

затверджено відповідно до пунктів 62 - 67 Національного стандарту № 1 

«Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440.  

Цей Порядок розроблено з метою удосконалення єдиного порядку і 

правил проведення рецензування звітів про оцінку майна рецензентами, що 

працюють у державних органах приватизації, з дотриманням вимог пунктів     

62 - 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових 

прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003  

№ 1440; уточнення вимог до складу та оформлення звітів про оцінку майна, що 

надаються на рецензування до державних органів приватизації; визначення 

відповідальності за порушення законодавства про оцінку майна, майнових прав 

та професійну оціночну діяльність суб’єктами оціночної діяльності та 

оцінювачами, що працюють у їх складі, а також рецензентами, що працюють у 

державних органах приватизації. 



Реалізація Порядку не потребує внесення змін до чинних чи розроблення 

нових нормативно-правових актів. 

 

Строк виконання заходів з відстеження 

Заходи з повторного відстеження наказу ФДМУ від 31.10.2011 № 1585/1 

проводилися з 15.01.2012 до 01.03.2012. 

 

Тип відстеження 

Повторне. 

 

Методи одержання результатів відстеження 

Вид даних відстеження - статистичні показники. 

Проведення статистичних досліджень (з метою відстеження 

результативності акта) за такими параметрами: 

кількість рецензій на звіти про оцінку майна, виконаних рецензентами, 

що працюють в апараті Фонду державного майна України; 

кількість рецензій на звіти про оцінку майна, виконаних рецензентами, 

що працюють в регіональних відділеннях та представництвах Фонду 

державного майна України. 

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а 

також способи одержання даних 

Наказ ФДМУ «Про затвердження 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» є нормативно-правовим актом, який визначає процедуру та 

порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, 

що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних 

відділень та представництв. 

Нормативний акт забезпечує виконання вимог пунктів 62 - 67 

Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003  № 1440. 



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

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» звіт про 

повторне відстеження результативності наказу ФДМУ «Про затвердження 

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» буде розміщено на офіційній 

сторінці Фонду державного майна України в мережі Інтернет 

(www.spfu.gov.ua), з метою проведення аналізу громадської думки, пропозицій 

та зауважень з приводу результативності запроваджених актом заходів. 

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

За результатами повторного відстеження за визначеними статистичними 

показниками станом на 31.10.2012 до Фонду державного майна України 

надходило: одне звернення від Регіонального відділення ФДМУ; два звернення 

від Міських рад – Запорізької та Одеської та одне звернення від Одеської 

обласної ради з питань роз’яснення норм зазначеного нормативно-правового 

акта. 

За звітний період (з 31.10.2011 по 31.10.2012) відповідно 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, затвердженого наказом ФДМУ від 

31.10.2011 № 1585/1, Фонд державного майна України здійснив – 10588 

рецензій на звіти про оцінку майна: в тому числі рецензентами, що працюють у 

штаті Фонду державного майна України - 339 та рецензентами, що працюють в 

регіональних відділеннях та представництвах – 10249. 

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей: 

 Основним показником результативності акта є забезпечення єдиного 

порядку рецензування звітів про оцінку майна рецензентами, що працюють у 

штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та 



представництв, що дало змогу підвищити ефективність роботи рецензентів та 

забезпечило прозорість процесу рецензування звітів про оцінку майна.  

 На підставі результатів повторного відстеження результативності дії 

наказу можна зробити висновок про його доцільність та високий ступінь 

досягнення цілей, задекларованих при його затвердженні.    

Звіт про повторне відстеження результативності наказу ФДМУ від 

31.10.2011 № 1585/1, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.11.2011 

за № 1351/20089, підготовлено Управлінням з питань оціночної діяльності 

Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, 

оцінки та розпорядження об’єктами державної власності Фонду державного 

майна України (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, тел./факс 200-33-37). 

 

 

Голова Фонду                                                                  О. Рябченко 

 


