
Звіт 

про результати повторного відстеження результативності дії наказу Фонду 

державного майна України від 22.05.2013 № 674 «Про внесення змін до 

Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 червня 2013 року  

за № 901/23433  

 

 Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності 

якого здійснюється: 

 Наказ Фонду державного майна України від 22.05.2013 № 674 «Про 

внесення змін до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із 

землеустрою», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 червня 2013 

року за № 901/23433 (далі – Наказ). 

 

 Назва виконавця заходів з базового відстеження результативності:    

 Фонд державного майна України. 

 

 Цілі прийняття акта: 

 Головною ціллю прийняття акта є приведення норм Положення про 

конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом 

Фонду державного майна України від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2011 року за № 1210/19948 (далі – 

Положення) у відповідність із вимогами Закону України від 02.10.2012                

№ 5394-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

дерегуляції господарської діяльності з приведення робіт із землеустрою та 

землеоціночних робіт» (далі – Закон № 5394-VI),  приведення Положення у 

відповідність із законами України «Про приватизацію державного майна» 

(скасовано обов’язковість виготовлення технічного паспорта земельної ділянки 

під час її підготовки до продажу разом із об’єктом приватизації), «Про 

державний земельний кадастр» (кадастровий номер земельної ділянки є 

обов’язковою складовою відомостей про земельну ділянку у Державному 

земельному кадастрі, тому потреба у технічному паспорті земельної ділянки 

під час її підготовки до продажу разом із об’єктом приватизації відпала, а 

присвоєння їй кадастрового номера є обов’язковим) та «Про захист 

персональних даних» (передбачено надання згоди фізичної особи на обробку її 

персональних даних).  

            

 Строк виконання заходів з відстеження: 

 З 01.07.2015 по 31.07.2015  

 

 Тип відстеження: 

 Повторне. 

 

 Методи одержання результатів відстеження: 

 Повторне відстеження дії Наказу здійснювалося за допомогою 

статистичних даних. 

 



 Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних: 

 Дані, на основі яких відстежувалася результативність дії Наказу, 

отримані від регіональних відділень Фонду державного майна України, за 

результатами статистичної звітності, про кількість укладених договорів на 

виконання робіт із землеустрою. 

 

 Кількісні та якісні значення показників результативності акта:  
Основним показником результативності регуляторного акта, визначеним 

під час здійснення аналізу регуляторного впливу, є кількість укладених 

договорів на виконання робіт із землеустрою.  

За результатами базового відстеження результативності дії Наказу за 

період з 01.10.2013 по 31.10.2013 державними органами приватизації було 

укладено 3 договори з виконавцями робіт із землеустрою. За аналогічний 

період з 01.07.2015 по 31.07.2015 проведення повторного відстеження 

результативності дії Наказу не було укладено договорів. Це пояснюється 

низькою активністю попиту у літній проміжок часу. 

Однак, з моменту набрання чинності Наказу, тобто з 09.07.2013, 

державними органами приватизації було укладено 79 договорів на виконання 

робіт із землеустрою. 

 

 Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей: 

 На підставі отриманих показників можна зробити висновок про 

доцільність його прийняття та досягнення визначених цілей. 

 

   

 

 

Голова Фонду                                                                        І. Білоус 

 
 

 


