
З В І Т 

про періодичне відстеження результативності регуляторного акта 

1. Вид та назва регуляторного акта 

 

            Наказ Фонду державного майна України (далі - Фонд) від 14.06.2010     

№ 804, зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 02.07.2010 за            

№ 462/17757 “Про затвердження  Змін  до Загальних вимог до навчальних 

програм  навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації». 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження 

 

Фонд. 

 

3. Цілі прийняття акта 

 

Відповідно до нової редакції  Закону України “Про автомобільний 

транспорт” було внесено зміни до наказу  Міністерства юстиції України та 

Фонду від 24.11.2003 № 142/5/2092 (у редакції  наказу Міністерства юстиції 

України, Фонд  від 24.07.2009 № 1335/5/1159, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 04.08.2009 за № 724/16740) “Про затвердження Методики 

товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів”. Згідно з 

вищезазначеними змінами поняття   «дорожні транспортні засоби»  замінено на  

поняття «колісні транспортні засоби». 

У зв’язку з цим  виникла нагальна потреба привести у відповідність назви 

спеціалізацій у межах напрямів оцінки майна, за якими  опановують знання  

фізичні особи – оцінювачі:  «Оцінка дорожніх транспортних засобів» та  

«Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, 

дорожніх транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та 

тих, що становлять культурну цінність». 

Крім того, зміни, які були внесені  Фондом до   Положення  про порядок 

укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, 

затвердженого наказом Фонду від 29.10.2001 № 1977 та зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України  15.11.2001 за № 955/6146,  зумовили 

необхідність узгодження з Положенням інших нормативно-правових актів, що 

регулюють процеси навчання оцінювачів. 

Таким чином, Фонд вважав за необхідне внести зміни до Загальних вимог 

до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації, 

затверджених наказом  Фонду від 15.04.2004 № 754 і зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 05.05.2004 за № 562/9161. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження 

 

Заходи з періодичного відстеження наказу Фонду від 14.06.2010 № 804 

проводилися з 01.01.2012 до 01.01.2015. 

 

 



 

 

5. Тип відстеження 

 

      Періодичне. 

 

6. 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 з професійної підготовки оцінювачів (у галузі  проведення 

базового навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації) за спеціалізацією 

«Оцінка колісних транспортних засобів», «Оцінка рухомих речей, крім таких, 

що належать до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних 

апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність»; 

кількість фахівців, які пройшли базове навчання або підвищили 

кваліфікацію за спеціалізацією «Оцінка колісних транспортних засобів», 

«Оцінка рухомих речей, крім таких, що належать до машин, обладнання, 

колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та 

тих, що становлять культурну цінність». 

 

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

також способи одержання даних 

 

Навчальні заклади, що відповідно до Положення  про порядок укладання 

угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, затвердженого 

наказом Фонду від 29.10.2001 № 1977 та зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України  15.11.2001 за № 955/6146, співпрацюють з Фондом у галузі 

підготовки оцінювачів, мають застосовувати  такі базові програми підготовки 

оцінювачів та програми  підвищення їх кваліфікації, які відповідають чинним 

нормативно-правовим актам. При цьому поняття, дефініції,  що вживаються у 

вищезазначених програмах, мають чітко узгоджуватися з відповідними 

поняттями та дефініціями в  чинному законодавстві. 

Загальні вимоги до навчальних програм навчання оцінювачів та 

підвищення їх кваліфікації, затверджені наказом Фонду від 15.04.2004 № 754 і 

зареєстровані у Міністерстві юстиції України 05.05.2004 за № 562/9161, 

повинні узгоджуватися з вимогами щодо діяльності навчальних закладів, 

передбаченими чинними нормативно-правовими актами з питань оцінки майна. 

         Відповідно до вимог статей 10, 13, 26 Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» наказ 

Фонду від 14.06.2010 № 804 «Про затвердження Змін до Загальних вимог до 

навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації» та 

повідомлення про періодичне відстеження було розміщено на офіційній 

сторінці Фонду в мережі «Інтернет» (www.spfu.gov.ua) з метою проведення 

аналізу громадської думки, отримання пропозицій та зауважень з приводу 

результативності запроваджених актом заходів. 

http://www.spfu.gov.ua/


 

 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

 

Станом на 01.01.2015 з Фондом уклали угоди про співробітництво з 

професійної підготовки оцінювачів 22 навчальні заклади. Відповідно до 

Загальних вимог до навчених програм навчання оцінювачів та підвищення їх 

кваліфікації, затверджених наказом Фондом від 15.04.2004 № 754 і 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.05.2004 за № 562/9161, з 

01.01.2012 до 01.01.2015 у вищезазначених закладах пройшли базове навчання 

оцінювача: 

за спеціалізацією «Оцінка колісних транспортних засобів» - більш як 500  

осіб; 

за спеціалізацією «Оцінка рухомих речей, крім таких, що належать до 

машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, 

судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність» - більш як  

300 осіб. 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей 

 

Внесення змін до Загальних вимог до навчальних програм навчання 

оцінювачів та підвищення їх кваліфікації дало змогу найбільш оптимальним 

способом скоригувати чинний нормативно-правовий акт відповідно до вимог  

Закону України “Про автомобільний транспорт” і Методики товарознавчої 

експертизи та оцінки  колісних транспортних засобів, затвердженої  наказом 

Міністерства юстиції України, Фонду від 24.11.2003 № 142/5/2092 (у редакції  

наказу Міністерства юстиції України, Фонду  від 24.07.2009 № 1335/5/1159, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.08.2009 за № 724/16740). 

Цей спосіб не вимагав розроблення нового нормативно-правового акта. 

Станом на 01.01.2015 (за час проведення періодичного відстеження) за 

оновленими спеціалізаціями в 22 навчальних закладах загалом пройшли базове 

навчання за спеціалізацією «Оцінка колісних транспортних засобів» – більш як 

500 осіб, а за спеціалізацією «Оцінка рухомих речей, крім таких, що належать 

до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, 

судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність» - більш як  

300 осіб. 

  

Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Фонду від 

14.06.2010 № 804, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 

02.07.2010 за № 462/17757,  підготовлено Управлінням оцінки майна та 

професійної оціночної діяльності Фонду (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, 

тел. /факс 200-36-36). 

 

В.о. Голови Фонду                                          Д. Парфененко  

 


