
 

З В І Т 

 

про повторне відстеження результативності регуляторного акта 

 

 

1. Вид та назва регуляторного акта 

 

Наказ Фонду державного майна України від 20 травня 2013 року  

№ 659 «Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір суб‘єктів 

оціночної діяльності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 
червня 2013 року за № 894/23426. 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження 

 
Фонд державного майна України. 

 

3. Цілі прийняття акта 

 

З метою реалізації вимог Закону України «Про оцінку майна, 

майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» Фонд 

державного майна України розробив Положення про конкурсний відбір 
суб‘єктів оціночної діяльності, затверджене наказом Фонду державного 

майна України від 29 серпня 2011 року № 1270, зареєстроване в Міністерстві 

юстиції України 19 вересня 2011 року за № 1096/19834.  
Наказом Фонду державного майна України від 20 травня 2013 року 

№ 659 «Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір суб‘єктів 

оціночної діяльності», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 

червня 2013 року за № 894/23426, внесено зміни до вказаного Положення. 
Вищеназваними змінами передбачається, що рішення стосовно 

недопущення до участі в конкурсі претендента (за підстав, зазначених в 

Положенні про конкурсний відбір суб‘єктів оціночної діяльності) приймає не 
робоча група, як було передбачено старою редакцією, а конкурсна комісія – 

колегіальний орган, до складу якого входять, зокрема, представники 

центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів або його 

територіального органу.  
 

4. Строк виконання заходів з відстеження 

 

Заходи з повторного відстеження наказу Фонду 12 травня 2014 року 
до 20 червня  2014 року. 

 

5. Тип відстеження 

Повторне. 

 



6. Методи одержання результатів відстеження 

 

Проведення статистичних досліджень (з метою відстеження 

результативності акта) за такими параметрами:   
кількість суб’єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб 

– приватних підприємців), обраних на конкурсних засадах з метою 

проведення незалежної оцінки майна; 

             кількість конкурсів з відбору суб‘єктів оціночної діяльності, 
проведених у апараті Фонду державного майна України. 

 

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

а також способи одержання даних 

 

Результативність наказу Фонду державного майна України від 20 

травня 2013 року № 659 «Про внесення змін до Положення про конкурсний 
відбір суб‘єктів оціночної діяльності», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 05 червня 2013 року за № 894/23426, відстежувалася за 

даними комісії Фонду державного майна України з конкурсного відбору 
суб‘єктів оціночної діяльності, утвореної відповідно до наказу Фонду 

державного майна України від 09 листопада 2011 року № 1613.  

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

 

За результатами повторного відстеження в період з 12 травня до 20 

червня 2014 року Фондом державного майна України було проведено 7 
конкурсів з метою визначення ринкової вартості 9 об‘єктів (приватизації та 

оренди). За результатами вищевказаних конкурсів переможцями обрано 9 

суб‘єктів оціночної діяльності – суб‘єктів господарювання. 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей: 

 
Наказ Фонду державного майна України від 20 травня 2013 року № 659 

«Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір суб‘єктів оціночної 

діяльності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 червня 2013 

року за  № 894/23426, яким внесено зміни до Положення про конкурсний 
відбір суб‘єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду 

державного майна України  від 29 серпня 2011 року  № 1270, зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року  за № 1096/39834, 

сприяє вдосконаленню процедури конкурсного відбору суб‘єктів оціночної 
діяльності органами приватизації: повноваження приймати юридично 

виважені рішення щодо недопущення претендентів до участі в конкурсі 

надані виключно конкурсним комісіям. 
  



 Звіт про повторне відстеження результативності наказу Фонду 

державного майна України від 20 травня 2013 року № 659 «Про внесення 

змін до Положення про конкурсний відбір суб‘єктів оціночної діяльності», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 2013 року за  
№ 894/23426, 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). 
 

 

 
В.о. Голови Фонду                                                        Д. Парфененко 


