
Звіт 

про повторне відстеження результативності наказу 

Фонду державного майна України та Адміністрації Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України  

від 15 травня 2018 року  № 656/307 

«Про затвердження Порядку авторизації електронних майданчиків», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 червня 2018 року 

№ 684/32136 

 

Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності 

якого здійснюється 

Наказ Фонду державного майна України та Адміністрації Державної 

служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 

від 15 травня 2018 року  № 656/307 «Про затвердження Порядку авторизації 

електронних майданчиків», зареєстрований в Міністерстві юстиції України  

07  червня 2018 року за № 684/32136. 

 

Назва виконавця заходів повторного відстеження результативності 

Фонд державного майна України. 

 

Цілі прийняття акта 

Наказ Фонду державного майна України та Адміністрації Державної 

служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 15 травня  

2018 року  № 656/307 «Про затвердження Порядку авторизації електронних 

майданчиків», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 червня  

2018 року за № 684/32136 (далі – Наказ), 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). 

Наказом Фонду державного майна України та Адміністрації Державної 

служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про 

затвердження Порядку авторизації електронних майданчиків» затверджено 

Порядок авторизації електронних майданчиків (далі – Порядок). 

Порядок запроваджує процедуру авторизації електронних майданчиків, 

що включає вимоги до операторів електронних майданчиків, умови 

підключення авторизованих електронних майданчиків до Єдиної бази даних 

звітів про оцінку (далі – Єдина база) та їх відключення від неї. 
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Строк виконання заходів з відстеження 

Заходи з повторного відстеження результативності Наказу проводилися з 

20.05.2019 по 20.06.2019. 

 

Тип відстеження 

Повторне відстеження. 

 

Методи одержання результатів відстеження 

Статистичні дані. 

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних 

Основними показниками результативності дії регуляторного акта під час 

проведення аналізу його регуляторного впливу  було визначено такі 

показники: 

кількість прийнятих рішень щодо авторизації електронних майданчиків;  

кількість наданих відмов в авторизації електронних майданчиків;  

кількість прийнятих рішень щодо зміни операторів авторизованих 

електронних майданчиків; 

кількість прийнятих рішень щодо відключення авторизованих 

електронних майданчиків. 

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

Станом на 18.06.2019 з метою проведення практичної оціночної 

діяльності для цілей оподаткування прийнято рішення про авторизацію та 

авторизовано 4 електронні майданчики, де зареєстровано більш ніж 4,6 тис. 

суб’єктів оціночної діяльності та більш ніж 6,6 тис. нотаріусів (та/або осіб, які 

вчиняють дії щодо операції з відчуження об’єктів рухомого майна).  Рішення 

стосовно відмов в авторизації електронних майданчиків, зміни операторів 

авторизованих електронних майданчиків та щодо відключення авторизованих 

електронних майданчиків за зазначений період Фондом не приймалися. 
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Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

На підставі повторного відстеження результативності Наказу можна 

зазначити, що Порядок визначає процедуру авторизації електронних 

майданчиків, що включає вимоги до операторів електронних майданчиків, 

умови підключення авторизованих електронних майданчиків до Єдиної бази 

та їх відключення від неї, та застосовується для досягнення визначеної цілі. 

Звіт про повторне відстеження результативності Наказу  

підготовлено Департаментом інформаційних технологій,  

моніторингу та прогнозування Фонду державного майна України  

(01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, тел. 200-32-51). 

 

 

 

В. о. Голови Фонду                                                          Віталій ТРУБАРОВ 

 

 


