
З В І Т 
 

про базове відстеження результативності регуляторного акта 
 

 

Вид та назва регуляторного акта 

 

Наказ Фонду державного майна України від 24 січня 2013 року № 84 

«Про внесення змін до Положення про порядок видачі сертифікатів суб‘єктів 
оціночної діяльності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 

лютого 2013 року за  № 224/22756. 

 

Назва виконавця заходів з відстеження  

 

 Фонд державного майна України. 

 
Цілі прийняття акта 

 

 Законом України  від 2 жовтня  2012 року № 5410-VI «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо необхідності обов‘язкового надання 
витягів та виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців» внесено зміни до  статті 19 Закону України «Про 

оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».  

З переліку документів, які  суб‘єкт господарювання має подавати до 
Фонду державного майна України для  отримання сертифіката суб‘єкта 

оціночної діяльності,  виключено виписку або витяг з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 
Відповідно до наказу Міністерства юстиції України  від 19 серпня 2011 

року  № 2009/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  23 серпня 

2011 року за № 998/19736, відомості з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців можливо отримати на веб-
сайті Єдиного державного реєстру, технічним адміністратором якого є 

Державне підприємство «Інформаційно-ресурсний центр».              

З огляду на вищезазначене, а також з метою спрощення процедури 
отримання  сертифікатів суб‘єктів оціночної діяльності та максимального 

застосування систем електронного документообігу при видачі документів 

дозвільного характеру, Фонд державного майна України підготував наказ від 

24 січня 2013 року № 84 «Про внесення змін до Положення про порядок 
видачі сертифікатів суб‘єктів оціночної діяльності», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 07 лютого 2013 року за  № 224/22756. 

 

Строк виконання заходів з відстеження 

 

Заходи з базового відстеження наказу Фонду державного майна 

України від 24 січня 2013 року № 84 проводилися з 14 січня 2013 року до 15 
лютого 2013 року. 



Тип відстеження  

 

Базове. 

 
Методи одержання результатів відстеження 

 

Вид даних відстеження – статистичні показники: 

кількість сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих  Фондом 
державного майна України суб’єктам господарювання (юридичним особам та 

фізичним особам – приватним підприємцям); 

кількість сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, які Фонд 
державного майна України  анулював. 

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а 

також способи одержання даних 

 

Наказом Фонду державного майна України від 24 січня 2013 року № 84 

«Про внесення змін до Положення про порядок видачі сертифікатів суб‘єктів 
оціночної діяльності», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 

лютого 2013 року за  № 224/22756, вносяться зміни до Положення про 

порядок видачі сертифікатів суб‘єктів оціночної діяльності, затвердженого 

наказом Фонду державного майна України  від 14 березня 2002 року  № 479, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  28 березня 2002 року за  

№ 312/6600.  

Нормативний акт забезпечує реалізацію норм Закону України від 02 
жовтня 2012 року № 5410-VI «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо необхідності обов‘язкового надання витягів та виписок з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», а також 

Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність в Україні». 

Відповідно до вимог статей 10 та 13 Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» звіт про 
базове відстеження результативності наказу буде розміщено на офіційній 

сторінці Фонду державного майна України в мережі Інтернет 

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

пропозицій та зауважень з приводу результативності запроваджених актом 
заходів. 

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

 

Основними показниками результативності акта є кількість сертифікатів 

суб‘єктів оціночної діяльності, виданих суб‘єктам господарювання, а також 

кількість анульованих сертифікатів суб‘єктів оціночної діяльності. 

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


За результатами базового відстеження у період з 14 січня 2013 року до 

15 лютого 2013 року Фондом державного майна України було видано 110 

сертифікатів суб‘єктів оціночної діяльності та анульовано 13 сертифікатів. 

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей: 

 

Прийняття нормативно-правового акта, яким внесено зміни до 
Положення про порядок видачі сертифікатів суб‘єктів оціночної діяльності, 

затвердженого наказом Фонду державного майна України  від 14 березня 

2002 року  № 479, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 
2002 року  за № 312/6600, сприяє спрощенню процедури видачі сертифікатів 

суб‘єктів оціночної діяльності (зокрема, заощадженню часу та коштів під час 

підготовки суб‘єктами господарювання необхідного пакета документів). 

Наказ Фонду державного майна України від 24 січня 2013 року № 84 
«Про внесення змін до Положення про порядок видачі сертифікатів суб‘єктів 

оціночної діяльності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 

лютого 2013 року за  № 224/22756, сприяє реалізації основних принципів  
політики уряду в сфері надання платних адміністративних послуг органами 

виконавчої влади, зокрема, щодо забезпечення доступності названих вище 

послуг. 

 
Звіт про базове відстеження результативності наказу Фонду державного 

майна України від 24 січня 2013 року № 84 «Про внесення змін до 

Положення про порядок видачі сертифікатів суб‘єктів оціночної діяльності», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2013 року за  

№ 224/22756, 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 200-36-36). 

 

 
 

Голова Фонду        О. Рябченко 
 


