ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Фонду державного майна України та Адміністрації
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
«Про затвердження Порядку авторизації електронних майданчиків»
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Відповідно до вимог пункту 172.3 статті 172 Податкового кодексу
України Єдина база даних звітів про оцінку (далі – Єдина база) є інформаційнотелекомунікаційною системою, до складу якої входять база даних та модуль
електронного визначення оціночної вартості (з метою перевірки вартості
об'єктів оподаткування, внесеної суб'єктом оціночної діяльності). Єдина база
забезпечує розміщення, створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації
про об'єкт нерухомості та його вартість, електронне визначення оціночної
вартості, автоматичний обмін інформацією і документами з авторизованими
електронними майданчиками та користування сервісами автоматичного обміну
інформацією, доступ до яких здійснюється за допомогою мережі Інтернет.
Внесення інформації зі звітів про оцінку майна та майнових прав до
Єдиної бази здійснюється суб'єктами оціночної діяльності через авторизовані
електронні майданчики. Авторизований електронний майданчик –
авторизована
Фондом
державного
майна
України
інформаційнотелекомунікаційна система, яка має комплексну систему захисту інформації з
підтвердженою відповідністю відповідно до Закону України «Про захист
інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та забезпечує
реєстрацію суб'єктів оціночної діяльності, розміщення, отримання і
передавання інформації та документів (без попередньої ідентифікації суб'єкта
оціночної діяльності) до Єдиної бази з метою перевірки оціночної вартості
об'єкта нерухомості, користування сервісами автоматичного обміну
інформацією, доступ до яких здійснюється за допомогою мережі Інтернет.
Порядок авторизації електронних майданчиків затверджується спільним
рішенням Фонду державного майна України та спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку
та захисту інформації.
На сьогодні відсутній такий порядок авторизації електронних
майданчиків.
Проект наказу Фонду державного майна України та Адміністрації
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
«Про затвердження Порядку авторизації електронних майданчиків»
(далі – Проект) розроблено на виконання пункту 16 Плану організації
підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону
України від 07 грудня 2017 року № 2245-VIII «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», схваленого
на засіданні Кабінету Міністрів 11 січня 2018 року (протокол № 1).

2. Мета і шляхи її досягнення
Головною метою прийняття Проекта є запровадження процедури
авторизації електронних майданчиків, що включає вимоги до операторів
електронних майданчиків, умови підключення авторизованих електронних
майданчиків до Єдиної бази та їх відключення від неї.
3. Правові аспекти
У даній сфері правовідносини регулюються наступними законодавчими
та нормативно-правовими актами:
Податковий кодекс України;
Закон України «Про Фонд державного майна України»;
Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні»;
Закон
України
«Про
захист
інформації
в
інформаційнотелекомунікаційних системах»;
Закон України «Про електронний цифровий підпис»;
Закон України «Про електронні документи та електронний
документообіг»;
Закон України «Про телекомунікації».
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація Проекта не потребує додаткових матеріальних та фінансових
витрат.
5. Позиція заінтересованих органів
Проект не потребує узгодження заінтересованих органів.
6. Регіональний аспект
Проект не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних
одиниць і не впливає на регіональний розвиток.
61. Запобігання дискримінації
Проект не містить ознак дискримінації.
7. Запобігання корупції
Проект не містить ризиків вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення
Проект підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України «Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з
метою отримання пропозицій та зауважень громадськості.
9. Позиція соціальних партнерів
Проект не стосується соціально-трудової сфери.
10. Оцінка регуляторного впливу
Проект відповідно до Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» підлягає погодженню
Державною регуляторною службою України.
101. Вплив реалізації акта на ринок праці
Реалізація Проекта не впливає на ринок праці.
11. Прогноз результатів
Прийняття Проекта дасть змогу забезпечити запровадження якісного
нового механізму регулювання відносин, що виникають у процесі здійснення
оціночної діяльності, зокрема, що передбачені положеннями Податкового
кодексу України, та сприятиме оперативності, достовірності, доступності
інформації із звітів про оцінку майна.
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