
З В І Т 
про базове відстеження результативності   

наказу Фонду державного майна України від 31 грудня 2015 року № 2075 
«Про затвердження Положення про конкурсний  відбір суб’єктів оціночної 

діяльності» 

 

1. Вид та назва регуляторного акта 
 

Наказ Фонду державного майна України  від 31 грудня 2015 року № 2075 
«Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України  15 січня 2016 року 

за №  60/28190. 
 

2. Назва виконавця заходів з відстеження 
 

Фонд державного майна України. 
 

3. Цілі прийняття акта 
 

Наказ Фонду державного майна України  від 31 грудня 2015 року № 2075 
«Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 

діяльності» розроблено з метою вдосконалення процедури конкурсного відбору 
суб’єктів оціночної діяльності органами приватизації, зокрема запровадження 
нового підходу шляхом реалізації бальної системи оцінки конкурсних 

пропозицій на підставі врахування основних та додаткових критеріїв 
визначення переможця конкурсу.  

 

4. Строк виконання заходів з відстеження 

 
Заходи з базового  відстеження результативності регуляторного акта 

проводилися з 29 січня 2016 року  до  29 січня 2017 року. 
 

5. Тип відстеження 
 

Базове відстеження. 
 

6. Методи одержання результатів відстеження 
 

Під час відстеження результативності регуляторного акта були використані 

статистичні методи одержання результатів відстеження за такими параметрами: 
- кількість проведених конкурсів з  відбору суб’єктів оціночної діяльності;  

- кількість укладених договорів про надання послуг з оцінки майна.  
 

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

 
Аналіз регуляторного впливу та пояснювальна записка до проекту наказу 

були розміщені на офіційному веб-сайті Фонду в мережі «Інтернет» 
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(www.spfu.gov.ua) з метою всебічного аналізу громадської думки, пропозицій 
та зауважень з приводу результативності нормативно-правового акта. Крім 

того, під час розробки  зазначеного вище нормативно-правового акта 
враховувалась думка фахівців саморегулівних організацій оцінювачів, а також 

оцінювачів органів державної влади. 
        Протягом періоду оприлюднення зауважень і пропозицій до проекту 
наказу Фонду державного майна України від фізичних та юридичних осіб, їх 

об'єднань не надходило. 
 

 
   8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

 
За період, що відстежувався  (з 29 січня 2016 року  до  29 січня 2017 року), 

відповідно до Положення про конкурсний відбір  суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом Фонду державного майна України  від 31 грудня 2015 

року № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 15 січня 2016 
року за № 60/28190, апаратом Фонду державного майна України було проведено 

72 конкурси з відбору суб’єктів оціночної діяльності з метою оцінки  об’єктів 
приватизації та оренди. За результатами проведених конкурсів із суб’єктами 
оціночної діяльності було укладено 65 договорів про надання послуг з оцінки 

майна. 
 

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

 
Нормативно-правовий акт дав змогу вдосконалити процедуру конкурсного 

відбору суб’єктів оціночної діяльності органами приватизації, зокрема, 
мінімізувати суб’єктивний чинник, що полягав в оцінці кожного критерію 

безпосередньо членами конкурсних комісій.  
        Звіт про базове відстеження результативності підготовлено Департаментом 

оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду 
державного  майна  України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова,  18/9,        

тел./факс 200-36-36). 
 

 

  
  

В. о. Голови Фонду                                                                          В. Трубаров 
 
 
 

 

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

