
Звіт  

про результати повторного відстеження результативності дії Положення 

про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого 

наказом Фонду державного майна України від 29.09.2011 № 1420, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.10.2011                         

за № 1210/19948    

 

 Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності 

якого здійснюється: 

 Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, 

затверджене наказом Фонду державного майна України від 29.09.2011          
№ 1420, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.10.2011                

за № 1210/19948 (далі – Положення). 

 

 Назва виконавця заходів з повторного відстеження  

результативності:    

Фонд державного майна України. 

 
 Цілі прийняття акта: 

 Головною ціллю прийняття акта є вдосконалення процедури відбору на 

конкурсних засадах виконавців робіт із землеустрою державними органами 

приватизації.  
 

 Строк виконання заходів з відстеження: 

З 01.06.2013 по 30.06.2013.  
 

 Тип відстеження: 

Повторне відстеження. 

 
 Методи одержання результатів відстеження: 

 Повторне відстеження дії Положення здійснювалося за допомогою 

статистичних даних. 
 

 Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних: 

 Дані, на основі яких відстежувалася результативність Положення, 
отримані за період з 01.06.2013 по 30.06.2013 від регіональних відділень 

Фонду державного майна України за результатами статистичної звітності про 

кількість призначених конкурсів з відбору виконавців робіт із землеустрою, 

про кількість конкурсів, які відбулися, та про кількість укладених договорів 
на виконання робіт із землеустрою. 

 

 Кількісні та якісні значення показників результативності акта:  
В результаті запровадження Положення створено умови для 

вдосконалення процедури відбору виконавців робіт із землеустрою з метою  



підготовки до продажу земельних ділянок державної власності під об’єктами 

приватизації. 

Основним показником результативності регуляторного акта, 

визначеним під час здійснення аналізу регуляторного впливу, є кількість 
укладених договорів на виконання робіт із землеустрою.  

 
 

 

 

Показники результативності 

 

 

 

Одиниця 

виміру 

Результати 

повторного 

відстеження 

 01.06.2013 

– 

30.06.2013 

  

Результати 

базового 

відстеження 

 01.02.2011 

– 

29.02.2011 

Кількість укладених договорів з 

виконавцями робіт із землеустрою під 

час базового та повторного відстежень 

Положення, затвердженого наказом 
Фонду державного майна України від 

29.09.2011 № 1420 
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2 
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 Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей: 

На підставі інформації, наведеної у звітах, отриманих від регіональних 

відділень ФДМУ, проведено аналіз статистичних даних щодо кількості 

оголошених конкурсів з відбору виконавців робіт із землеустрою, кількості 
конкурсів, що відбулися, та кількості укладених договорів з виконавцями  

робіт із землеустрою. Порівняння статистичних даних результатів базового 

та повторного відстежень дії Положення свідчить про збільшення кількості 

укладених договорів із виконавцями робіт із землеустрою, що дає 
можливість зробити висновок про доцільність його прийняття.  

Положення дозволяє державним органам приватизації здійснювати 

відбір виконавців робіт із землеустрою за більш вдосконаленим механізмом, 

на підставі оптимальної кількості інформації щодо виконуваних робіт із 
землеустрою, наданої суб’єктами господарювання та/або фізичними особами 

у конкурсних пропозиціях, що створює умови для підготовки земельних 

ділянок під об’єктами приватизації до продажу у можливо короткі терміни та 
сприяє надходженню коштів до Державного бюджету України. 

 

 

 
Голова Фонду                                                                          О. Рябченко 

 
 


