З В ІТ
про базове відстеження результативності постанови
Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 року № 971
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2014 р. № 358»
1. Вид та назва регуляторного акта
Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 р. № 358», прийнята Кабінетом
Міністрів України 21 листопада 2018 року (далі – Постанова).
2. Назва виконавця заходів з відстеження
Фонд державного майна України (далі – Фонд).
3. Цілі прийняття акта
Постанова розроблена на виконання доручення Секретаріату Кабінету
Міністрів України від 21.11.2017 № 440333/1/1-17 та пункту 7 розділу II
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 07.12.2017 № 2245VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень у 2018 році» з метою приведення постанови Кабінету Міністрів
України від 21.08.2014 № 358 «Деякі питання реалізації положень
Податкового кодексу України щодо оцінки майна» у відповідність до Закону
України від 07.12.2017 № 2245-VIII.
4. Строк виконання заходів з відстеження
Заходи з базового відстеження результативності регуляторного акта
проводились з 01.03.2018 по 14.12.2018.
5. Тип відстеження
Базове відстеження.
6. Методи одержання результатів відстеження
Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося
на підставі аналізу та опрацювання думки спеціалістів у сфері оцінки та
широкої громадськості.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність,
а також способи одержання даних
Аналіз регуляторного впливу та пояснювальна записка до проекту
Постанови були розміщені на офіційному веб-сайті Фонду в мережі
«Інтернет» (www.spfu.gov.ua), де аналізується громадська думка, пропозиції та
зауваження з приводу результативності запровадження актом заходів.
За результатами оприлюднення складено звіт про проведення
громадського обговорення.
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8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Проект Постанови було розміщено на офіційному сайті Фонду з
01.03.2018. Оприлюднення проекту Постанови тривало більше одного місяця
до його затвердження. З огляду на зазначене, рівень поінформованості
суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта є
достатньо високим.
Оскільки базове відстеження результативності дії проекту Постанови
здійснювалося до набрання чинності зазначеним нормативно-правовим актом,
то статистичними показниками у цей період були кількість зауважень та
пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей
У період базового відстеження до проекту Постанови надійшли
зауваження та пропозиції, що не були враховані, оскільки суперечили нормам
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні». Звіт про проведення громадського обговорення
опубліковано на сайті Фонду.
На сьогодні на виконання доручення Секретаріату Каб інету Міністрів
України від 18.12.2018 № 49296/1/1-18 щодо реалізації Плану організації
підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону
України від 23 листопада 2018 р. № 2628-VII «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України
щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і
зборів», Фонд розробив проект постанови Кабінету Міністрів України «Про
визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністр ів
України», яким постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2014 № 358
«Деякі питання реалізації положень Податкового кодексу України щодо
оцінки майна» визнається такою, що втратила чинність.
З огляду на зазначене повторне та періодичне відстеження
результативності дії Постанови не буде проводитися.
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 200-30-73).
В. о. Голови Фонду
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