
Звіт 
про базове відстеження результативності  

наказу Фонду державного майна України від 03.03.2015 № 275 
 "Про внесення змін до деяких наказів Фонду державного майна України", 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
20 травня 2015 р. за № 580/27025 

 
1. Вид та назва регуляторного акта 
 

Наказ Фонду державного майна України від 03.03.2015 № 275 "Про внесення 
змін до деяких наказів Фонду державного майна України", зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 20.05.2015 за № 580/27025. 

 
2. Назва виконавця заходів з відстеження 

 

Фонд державного майна України  
 

3. Цілі прийняття акта 
 

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до деяких наказів 
Фонду державного майна України" (далі – Наказ) розроблений на виконання 
постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 "Про 
проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших 
обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства". 

Ціллю прийняття проекту наказу Фонду державного майна України "Про 
внесення змін до деяких наказів Фонду державного майна України" є виключення 
положень, запроваджених, у зв’язку із набранням чинності постановою Кабінету 
Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 231 "Деякі питання проведення оцінки 
для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які 
справляються відповідно до законодавства", та унормування положень 
нормативно-правових актів Фонду державного майна України із чинним 
законодавством України. 

Наказом вносяться зміни до: 
 Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з 

професійної підготовки оцінювачів, затвердженого наказом Фонду 
державного майна України від 29 жовтня 2001 року № 1977 та 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 
року за № 955/6146; 

 Положення про порядок стажування фізичних осіб, які пройшли 
навчання за програмою базової підготовки оцінювачів, затвердженого 
наказом Фонду державного майна України від 30 жовтня 2001 року         
№ 1996 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України                
15 листопада 2001 року за № 956/6147; 

 Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії, затвердженого 
наказом Фонду державного майна України від 13 листопада 2002 року 
№ 1997 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України              
28 листопада 2002 року за № 925/7213; 



 Загальних вимог до навчальних програм навчання оцінювачів та 
підвищення їх кваліфікації, затверджених наказом Фонду державного 
майна України від 15 квітня 2004 року № 754 та зареєстрованих в 
Міністерстві юстиції України 05 травня 2004 року за № 562/916. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження 
 

Заходи з відстеження результативності регуляторного акта проводились з 
20.05.2015 по 01.10.2015. 
  

5. Тип відстеження  
 

Базове 
 

6. Методи одержання результатів відстеження  
 

Під час відстеження результативності регуляторного акта були використані 
методи вивчення думки спеціалістів у сфері оцінки та широкої громадськості 
шляхом опитування сукупності респондентів в усній формі. 
 

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

 

Відповідно до вимог статей 9, 13, 21 Закону України "Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності" проект Наказу, аналіз 
регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення було розміщено на 
офіційному веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) з метою 
отримання зауважень та пропозицій, а також відстеження громадської думки 
стосовно результативності акта. 

 

8. Кількість та якість значення показників результативності акта 
 

Кількісні показники результативності, вигоди та витрати від прийняття 
Наказу оцінити неможливо, оскільки метою його прийняття є унормування 
нормативно-правових актів Фонду державного майна України із постановою 
Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 "Про проведення 
оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових 
платежів, які справляються відповідно до законодавства". 

 

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

 

На підставі базового відстеження результативності Наказу можна визнати, 
що він забезпечує досягнення визначеної цілі. 

Звіт про базове відстеження результативності Наказу підготовлено 
Департаментом оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності 
Фонду державного майна України (01601, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, тел. 200-36-
99). 
 

 
Голова Фонду                                                                                                   І. Білоус  


