
Звіт про проведення електронних консультацій з громадскістю 

проекту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Змін 

до Положення про видачу сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності та до 

Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної 

діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання» 

З метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних  осіб, 

які отримали сертифікати суб’єктів оціночної діяльності, фахівців - оцінювачів, 

Фонд державного майна України забезпечив проведення громадського 

обговорення проекту наказу Фонду державного майна України «Про 

затвердження  Змін до Положення про видачу сертифікатів суб’єктів оціночної 

діяльності та до Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів 

оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після 

анулювання» (далі – проект наказу) шляхом його оприлюднення на офіційному 

веб-сайті Фонду державного майна України. 

Метою підготовки проекту наказу Фонду державного майна України «Про 

затвердження  Змін до Положення про видачу сертифікатів суб’єктів оціночної 

діяльності та до Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів 

оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після 

анулювання» є: оптимізація процедури видачі документів дозвільного характеру 

– сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності.  Можливість подання документів до 

Фонду державного майна України не лише у паперовій, але й в електронній формі 

шляхом застосування кваліфікованого електронного підпису, накладеного 

керівником та оцінювачем (оцінювачами) з дотриманням вимог  законодавства у 

сфері електронних довірчих послуг, буде сприяти скороченню строку надання 

адміністративної послуги, а також заощадженню коштів суб’єктів 

господарювання під час оформлення  та  доставки  документів; вдосконалення 

нормативно-правового акта, що регулює порядок  анулювання сертифікатів 

суб’єктів оціночної діяльності та їх поновлення після анулювання, шляхом 

усунення дублювання функцій Екзаменаційної комісії в частині прийняття рішень 

за результатами розгляду питань практичної діяльності оцінювачів.  

Обговорення проекту наказу здійснювалось протягом місяця з дня його 

оприлюднення (09.01.2020). Отримання зауважень та пропозицій до проекту 

наказу  очікувались у паперовому вигляді на адресу Фонду державного майна 

України: 01601, м. Київ-133, вул. Генерала Алмазова, 18/9, та в електронному 

вигляді на адресу електронної пошти: ari@spfu.gov.ua. 

Зауваження та пропозиції до проекту наказу від фізичних та  юридичних осіб, 

фахівців-оцінювачів на адресу Фонду державного майна України та на електронну 

пошту, зазначену вище, не надходили.  
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