
 
Аналіз регуляторного впливу  

до проєкту рішення Івано-Франківської обласної ради  
“Про затвердження Положення про конкурсний відбір  

суб’єктів оціночної діяльності” 
 

I. Визначення проблеми 
 
 
Проєкт рішення Івано-Франківської обласної ради “Про затвердження 

Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності” (надалі - Проєкт 
рішення)  розроблено відповідно до вимог Закону України  “Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” та керуючись 
Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим 
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015. № 2075 та 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016. за № 60/28190. 

Відповідно до статті 10 Закону України  “Про оцінку майна, майнових прав 
та професійну оціночну діяльність в Україні”, якщо законодавством передбачена 
обов’язковість проведення незалежної оцінки майна, органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування виступають замовниками проведення такої 
оцінки шляхом укладення договорів з суб’єктами оціночної діяльності – 
суб’єктами господарювання, визначеними на конкурсних засадах у порядку, 
встановленому законодавством. 

Передбачена законодавством обов’язковість проведення незалежної 
оцінки майна передбачає розроблення Проєкту рішення. 

 
II. Цілі державного регулювання 

 
Проєкт рішення розроблено з метою визначення процедури конкурсного 

відбору суб’єктів оціночної діяльності, запобіганню і протидії можливій корупції 
та вчиненню корупційних правопорушень під час конкурсного відбору суб’єктів 
оціночної діяльності. 
 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 
  

Визначення альтернативних способів  
 

Вид альтернативи Опис альтернативи 

Альтернатива 1. 
Збереження ситуації, яка 
існує на цей час. 

Не забезпечується досягнення цілей. 
Така альтернатива є неприйнятною.  

Альтернатива 2. 
Прийняття Проєкту 
рішення. 

Такий спосіб є прийнятним, оскільки визначає процедуру 
конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності.  

 
IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу  

досягнення цілей 
 
 

 За результатами опрацювання альтернативних способів досягнення цілей 
державного регулювання здійснено вибір оптимального альтернативного 
способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених 
цілей. 



 Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня 
досягнення визначених цілей, де: 
 4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною 
мірою (проблема більше не існуватиме); 
 3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже 
повною мірою (усі важливі аспекти проблеми не існуватимуть); 
 2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково 
(проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми 
залишаться нерозв’язаними); 
 1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті 
(проблема продовжує існувати).  
 

Рейтинг 
результативності 

(досягнення цілей під 
час вирішення 

проблеми) 

Бал 
результативності  

(за чотирибальною 
системою оцінки) 

Коментарі щодо присвоєння  
відповідного бала 

Альтернатива 1. 
Збереження ситуації, 
яка існує на цей час. 

1 Є недоцільним, оскільки не дозволить 
досягти цілей державного 
регулювання. 

Альтернатива 2. 
Прийняття  Проєкту 
рішення. 

4 Цілі прийняття регуляторного акта 
можуть бути реалізовані повною 
мірою. 

 
 

Рейтинг 
результативності 

Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обгрунтування 
відповідного місця 

альтернативи у 
рейтингу 

Альтернатива 1. Відсутні. Неможливість 
виступати 
замовниками 
проведення 
незалежної оцінки 
майна спільної 
власності 
територіальних 
громад сіл, селищ, 
міст області. 

Є неприйнятним, 
оскільки не 
вирішує цілей 
державного 
регулювання.  

Альтернатива 2. Проведення 
незалежної оцінки 
майна спільної 
власності 
територіальних 
громад сіл, селищ, 
міст області. 

Відсутні. Цілі прийняття 
регуляторного 
акта можуть бути 
реалізовані 
повною мірою. 

 
 

Рейтинг Аргументи щодо  
переваги обраної 

альтернативи/причини 
відмови від альтернативи 

Оцінка ризику зовнішніх 
чинників на дію 

запропонованого 
регуляторного акта 

Альтернатива 1. Не вирішує ключового 
завдання щодо проведення 
конкурсного відбору відбору 
суб’єктів оціночної 
діяльності.  

х 



Альтернатива 2. Забезпечує вирішення 
питання щодо проведення 
конкурсного відбору відбору 
суб’єктів оціночної 
діяльності.  

Відсутній ризик зовнішніх 
чинників на дію 
запропонованого 
регуляторного акта. 

 
 Враховуючи вищенаведені позитивні та негативні сторони 
альтернативних способів досягнення встановлених цілей, доцільно прийняти 
розроблений Проєкт рішення. 
 
V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми 

До нормативно-правової бази, що регулює питання конкурсного відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, у випадках встановлених законодавством 
належать Конституція України, закони України “Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні”,  Положення про конкурсний 
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджене наказом Фонду державного 
майна України від 31.12.2015. № 2075 та зареєстроване в Міністерстві юстиції 
України 15.01.2016. за № 60/28190. 
  

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, 
якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого 
самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати 

або виконувати ці вимоги 
 
 Проєкт рішення визначить процедуру конкурсного відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, що проводиться у випадках, якщо законодавством 
передбачена обов’язковість проведення незалежної оцінки майна спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.   
  

VII. Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 
 
 Строк дії регуляторного акта є необмеженим у часі, оскільки Закон, на 
виконання вимог якого розроблено Проєкт рішення, має необмежений строк дії. 
 Зміна строку дії акта можлива у разі зміни норм Закону, на виконання 
вимог яких базується Проєкт рішення. 
  

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 
  
 Прийняття Проєкту рішення запровадить процедуру конкурсного відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, зокрема, дасть змогу врахувати основні та 
додаткові критерії визначення переможця конкурсу, уникати суб’єктивізму під 
час обрання суб’єкта оціночної діяльності шляхом застосування бальної 
системи підрахунку конкурсних пропозицій. 
   

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 
відстеження результативності дії регуляторного акта 

 
 Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено 
після набрання чинності цим актом, але не пізніше дня, з якого починається 
проведення повторного відстеження результативності цього акта. 
 Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде 
проведено через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з 
дня набрання чинності цим актом. 



 Періодичні відстеження планується здійснювати раз на три роки, 
починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності 
цього акта. 
 Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися 
шляхом аналізу даних щодо поданих потенційними орендарями заяв на участь 
в електронному аукціоні. 
 
 
 
 
Начальник управління з питань майна  
спільної власності територіальних  
громад області                                                                                  Василь Даниш 
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