
З В І Т 

 

про повторне відстеження результативності регуляторного акта 

 

Вид та назва регуляторного акта 

 

Наказ Фонду державного майна України (далі – Фонд) від 26 січня 2012 
року № 129 «Про внесення змін до Положення про порядок укладання угоди 

про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 13 лютого 2012 року за № 219/20532. 
 

Назва виконавця заходів з відстеження 

 

Фонд державного майна України. 
 

Цілі прийняття акта 

 

Відповідно до статті 14 Закону України «Про оцінку майна, майнових 

прав та професійну оціночну діяльність в Україні» професійна підготовка 

оцінювачів здійснюється навчальними закладами, які уклали угоди про 

співробітництво з професійної підготовки оцінювачів з Фондом. Фонд спільно 
з навчальними закладами видає кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів. 

З метою прийняття рішення Фонду про доцільність укладання угоди про 

співробітництво з професійної підготовки оцінювачів з навчальним закладом, 
а також забезпечення належного рівня контролю за їх підготовкою 

утворюється Комісія з тестування навчальних закладів. Очолює Комісію 

Голова Комісії - заступник Голови Фонду. 

Згідно з Указом Президента України від 09.12.2010 № 1085/2010 «Про 
оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» з метою 

усунення дублювання повноважень, підвищення ефективності державного 

управління здійснювалося скорочення чисельності управлінського апарату. 

У зв'язку із змінами, що відбулися в структурі Фонду, повноваження 
голови Комісії з тестування навчальних закладів можуть бути покладені не 

лише на заступника Голови Фонду, але й на керівника нижчого рівня. 

З огляду на вищезазначене була нагальна потреба внести відповідну 
зміну до п. 19 Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з 

професійної підготовки оцінювачів, затвердженого наказом Фонду від 29 

жовтня 2001 року № 1977 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

15 листопада 2001 року за № 955/6146. 

Строк виконання заходів з відстеження 

 

Заходи з повторного відстеження наказу Фонду від 26.12.2012 № 129 

проводилися з 29.12.2013 до 10.02.2014. 
 

 

 



Тип відстеження 

 

Повторне. 
 

Методи одержання результатів відстеження 

 

 Проведення статистичних досліджень (з метою відстеження 
результативності акта) за такими параметрами:  

           кількість навчальних закладів, які уклали угоду з Фондом про 

співробітництво в галузі професійної підготовки оцінювачів (проведення 
базового навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації); 

           кількість фахівців, які пройшли базове навчання або підвищили 

кваліфікацію. 
 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а 

також способи одержання даних 

 

Результативність наказу Фонду від 26 січня 2012 року № 129 «Про 

внесення змін до Положення про порядок укладання угоди про співробітництво 
з професійної підготовки оцінювачів», зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 13 лютого 2012 року за № 219/20532, відстежувалася відповідно до 

статистичних показників, а саме: 

кількість навчальних закладів, які уклали угоду з Фондом про 
співробітництво в галузі професійної підготовки оцінювачів (проведення 

базового навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації); 

          кількість фахівців, які пройшли базове навчання або підвищили 
кваліфікацію. 

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

 
          За звітній період (з 29.12.2013 до 10.02.2014) відповідно до Положення 

про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки 

оцінювачів, затвердженого наказом Фонду від 29 жовтня 2001 року № 1977 та 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 15 листопада 2001 року за 
№ 955/6146, Фонд уклав угоду про співробітництво з професійної підготовки 

оцінювачів з 4 навчальними закладами. 

           У період з 29.12.2013 до 10.02.2014 пройшли навчання  630 оцінювачів та 
підвищили свою кваліфікацію – 279 оцінювачів. 

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей: 

 

Прийняття наказу Фонду від 26 січня 2012 року № 129 «Про внесення 

зміни до Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з  

професійної підготовки оцінювачів» дає змогу оптимізувати діяльність роботи 

Комісії з тестування навчальних закладів та підвищити ефективність її 

діяльності. 



Прийняття відповідних змін сприяє покращенню співробітництва Фонду 

з навчальними закладами в галузі професійної підготовки оцінювачів. 

 

Звіт про повторне відстеження результативності наказу Фонду від 26 

січня 2012 року № 129 «Про внесення змін до Положення про порядок 

укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 лютого 2012 року за  
№ 219/20532, підготовлено Управлінням з питань оціночної діяльності 

Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, 

оцінки  та   розпорядження   об’єктами   державної  власності   Фонду   (01133,  
м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, тел./факс 200-36-36). 

 

 

 
Голова Фонду                                                                    О. Рябченко  

 

 
 

 

 


