
З В І Т 
про базове відстеження результативності   

наказу Фонду державного майна України  від 24 березня 2015 року  
№ 402 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України 

 від 14 березня 2002 року № 479» 
 

1. Вид та назва регуляторного акта 
 
Наказ Фонду державного майна України  від 24 березня 2015 року № 402 

«Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 14 березня 
2002 року № 479», зареєстрований в Міністерстві юстиції України  10 квітня 
2015 року за № 402/26847. 

 
2. Назва виконавця заходів з відстеження 

 
Фонд державного майна України. 
 

3. Цілі прийняття акта 
 

 Наказ Фонду державного майна України  від 24 березня 2015 року № 402  
«Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від  14 березня 
2002 року № 479» розроблено з метою приведення  нормативно - правового 
акта Фонду державного майна України у відповідність із вимогами постанови 
Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 «Деякі питання 
реалізації положень Податкового кодексу України щодо оцінки майна». 

Зазначеним вище наказом Фонду державного майна України вносяться 
зміни до  Положення про  видачу 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 (із змінами), шляхом  викладення  його у новій редакції. 

  
4. Строк виконання заходів з відстеження 

 
Заходи з базового  відстеження наказу Фонду державного майна України  

від 24 березня 2015 року  № 402 проводилися з 01 жовтня 2014 року  до  01 
березня 2015 року. 

 
5. Тип відстеження 

 
Базове. 
 

6. Методи одержання результатів відстеження 
 

Під час відстеження результативності регуляторного акта були використані 
статистичні методи одержання результатів відстеження за такими параметрами: 

- кількість суб’єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців), які отримали у Фонді державного майна України сертифікати 
суб’єкта оціночної діяльності; 



 

 

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

 
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а 
також способи одержання даних 
 

Відповідно до статей 10, 13 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  проект наказу Фонду 
державного майна України «Про внесення змін до наказу Фонду державного 
майна України від 14 березня 2002 року № 479», аналіз регуляторного впливу 
та пояснювальна записка до проекту наказу були розміщені на офіційному веб-
сайті Фонду державного майна України в мережі Інтернет (www.spfu.gov.ua), де 
аналізувалися громадська думка, пропозиції та зауваження з приводу 
результативності запровадження нормативним актом заходів. 

 
 

   8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 
 
За звітній період (з 01 жовтня 2014 року  до  01 березня 2015 року) 

відповідно до Положення про видачу сертифікатів суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України  від 14 
березня 2002 року № 479, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 28 
березня 2002 року за  № 312/6600, Фонд державного майна України видав 
суб’єктам господарювання 441 сертифікат суб’єкта оціночної діяльності. З них:  
244 -  юридичним особам  і   197 – фізичним особам - підприємцям. 

У період з 01 жовтня 2014 року до 01 березня 2015 року Фонд анулював 150 
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності. 

 
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 
визначених цілей: 

 
Наказ Фонду державного майна України від 24 березня 2015 року № 402 

«Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 14 березня 
2002 року № 479»  забезпечив приведення процедури видачі сертифіката 
суб’єктів оціночної діяльності у відповідність до вимог Закону України  «Про 
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», а 
також постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 
«Деякі питання реалізації положень Податкового кодексу України щодо оцінки 
майна».  

 
 Голова Фонду                                                                          І. Білоус  

 
 
 


