
Звіт 

про базове відстеження результативності проекту регуляторного акту 

«Про затвердження Положення про порядок відбору суб’єктів оціночної діяльності 

для проведення оцінки вартості майна об'єктів комунальної власності, що 

підлягають приватизації, відчуженню та оренди» 

 

 

1 - найменування акту – проект рішення міської ради «Про затвердження Положення 
про порядок відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки вартості 

майна об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, відчуженню та 

оренди» 

2 - виконавець заходів щодо відстеження – відділ житлово - комунального 

господарства; 

3 - ціль прийняття акту: 

Основною метою прийняття відповідного рішення є відкритість і прозорість 

відбору суб’єктів оціночної  діяльності, надання суб’єктам господарювання рівних 

можливостей у здійснення їх професійної діяльності, виконання вимог пункту 15, 18 

Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 

10.12.2003 № 1891 (в редакції постанови Кабінету міністрів України від 25.11.2015 № 

1033), статті 10 Закону України «Про оцінку майна,майнових прав та професійну оціночну 

діяльність в Україні» від 12.07.2001     № 2658-ІІІ (із змінами) та удосконалення порядку 

залучення суб’єктів оціночної діяльності - суб’єктів господарювання на конкурсних 

засадах для проведення оцінки об’єктів комунальної власності Лиманської об’єднаної 

територіальної громади. 

 

4 - строк виконання заходів щодо відстеження –  з 01.12.2017 по 08.12.2017 

 

5 - тип відстеження – базове 

 

6 - методи одержання результатів відстеження – статистичні дані 

 

7 - способи одержання даних – дані за підсумками періоду після прийняття акту. 

 

8 - кількісні і якісні значення показників результативності акту: 

Показники результативності регуляторного акту визначатимуться за наступними 

критеріями: 

- кількість проведених конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності; 

- кількість укладених договорів. 

 

9 - оцінка результатів реалізації регуляторного акту: 

Прийняття даного регуляторного акту дозволить впорядкувати взаємовідносини 

між міською владою і суб’єктами підприємницької діяльності, удосконалить порядок 

залучення суб’єктів оціночної діяльності та забезпечить прозорість та відкритість 

процедури відбору 

Ступень досягнення поставленої мети буде виявлено шляхом порівняння даних 

повторного і періодичного відстеження результативності регуляторного акту. 

 

 

Підготовлено:  

Відділ житлово - комунального господарства 

 

Начальник відділу       О.М. Муравльова 

 

Погоджено:  

Перший заступник міського голови    Ю.А Драч 

 

08.12.2017 


