ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності майна, що є
спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста
Дергачівського району
І. Загальні положення
1. Це Положення встановлює процедуру конкурсного відбору суб’єктів
оціночної діяльності - суб’єктів господарювання, визнаних такими згідно із
Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні» (далі - суб’єкти оціночної діяльності).
2. Органи уповноважені управляти комунальним майном, що є спільною
власністю територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського району
Харківської області та майно яких перебуває в господарському віданні,
оперативному управлінні чи знаходиться на балансі таких підприємств,
установ, організацій: Дергачівська районна рада; управління освіти, культури
і туризму Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області;
комунальне некомерційне підприємство «Дергачівська центральна районна
лікарня» Дергачівської районної ради; комунальне некомерційне
підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Дергачівської
районної ради»; комунальне підприємство «Постачальник послуг»
Дергачівської районної ради Харківської області; комунальне підприєство
«Берізка» (далі – Уповноважені органи) застосовують процедуру конкурсного
відбору суб’єктів оціночної діяльності (далі - послуги з оцінки майна)
відповідно до вимог законодавства, якщо вартість надання послуг з оцінки
майна менша встановленої вчастини першої статті 2 Закону України «Про
публічні закупівлі».
3. Для проведення конкурсного відбору суб’єкта оціночної діяльності
Уповноважений орган утворює конкурсну комісію (далі - комісія) не менше 5
осіб.
4. Очолює комісію голова. У разі відсутності голови комісії його обов’язки
виконує заступник голови. Голова комісії у межах наданих йому повноважень:
скликає засідання комісії;
головує на засіданнях комісії;
приймає рішення про повторне проведення конкурсу у випадках,
передбачених цим Положенням;
видає розпорядження та доручення, обов’язкові для виконання членами
комісії;
організовує підготовку матеріалів для опрацювання комісією;
бере участь у таємному голосуванні;
вносить на розгляд керівника органу приватизації пропозиції щодо змін у
складі комісії;

підписує документи щодо роботи комісії;
представляє комісію у відносинах з установами та організаціями, зокрема
за рішенням комісії має право звертатися з відповідними письмовими
запитами.
5. Секретар комісії є її членом та в межах наданих йому повноважень:
очолює робочу групу та забезпечує здійснення наданих їй цим
Положенням повноважень;
забезпечує виконання доручень голови комісії;
готує довідкові матеріали для розгляду на засіданні комісії;
складає протоколи засідань комісії.
6. Склад комісії затверджується наказом Уповноваженого органу. Крім
основного складу комісії, у наказі зазначаються також фахівці, які
включаються до додаткового складу комісії і яким доручається виконувати
обов’язки у разі відсутності членів комісії з основного складу та секретаря
комісії (за згодою).
7. Робоча група утворюється наказом Уповноваженого органу. До її складу
входять: секретар комісії та 2 фахівці Уповноваженого органу.
До повноважень робочої групи належать:
підготовка інформаційного повідомлення про проведення конкурсу;
забезпечення оприлюднення в місцевих засобах інформації на офіційному
веб-сайті Уповноваженого органу інформації (при наявності останього) про
оголошення конкурсу;
опрацювання поданих претендентами підтвердних документів, документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки;
підготовка для комісії інформаційної довідки щодо кожного претендента,
який має намір взяти участь у конкурсі, складеної за результатами
опрацювання підтвердних документів, а також наявної в органі приватизації
інформації (далі - інформаційна довідка);
підготовка інформації про результати конкурсу для повідомлення
переможців конкурсу та для оприлюднення.
8. В інформаційній довідці зазначається про:
наявність у претендента сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами
та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту, оцінку
якого здійснюватиме переможець конкурсу;
перелік оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із
претендентом, із зазначенням їх кваліфікації, підтвердженої кваліфікаційними
свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача;

перелік оцінювачів, яких претендент додатково залучає за цивільноправовими договорами до виконання робіт з оцінки за їх письмовою згодою,
із зазначенням їх кваліфікації, підтвердженої кваліфікаційними свідоцтвами
(кваліфікаційними документами) оцінювача;
наявність зауважень з боку Уповноважених органів до звітів про оцінку
майна, складених претендентом, а також оцінювачами, яких він залучає до
надання послуг з оцінки за їх письмовою згодою, за підсумками їх
рецензування;
До інформаційної довідки може включатись інформація про рішення
екзаменаційної комісії, контролюючих та правоохоронних органів, інших
державних установ щодо практичної діяльності претендента з оцінки майна
або оцінювачів, що перебувають з ним у трудових відносинах, та тих, яких він
залучає за цивільно-правовими договорами, а також результати моніторингу
якості звітів про оцінку майна, проведеного Уповноваженими органами.
ІІ. Підготовка до проведення конкурсу
1. З метою опублікування умов конкурсу відповідні підрозділи
Уповноваженого органу подають до комісії інформацію про об’єкти оцінки
відповідно до цього Положення.
2. Інформація про проведення конкурсу має містити:
дату, час і місце проведення конкурсу;
інформацію про об’єкт оцінки відповідно до цього Положення;
кінцевий термін подання документів;
строк виконання робіт у календарних днях (за потреби);
перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії;
вимоги до учасників конкурсу (кваліфікаційні вимоги до оцінювачів, що
залучаються до надання послуг з оцінки майна, а також до суб’єктів оціночної
діяльності, зокрема щодо їх практичного досвіду виконання робіт з оцінки
об’єкта оцінки, а також подібного до оцінюваного майна);
інформацію про замовника та особу - платника робіт з оцінки;
відомості про місцезнаходження комісії, робочої групи, їх контактні
номери телефонів.
Інформацію про проведення конкурсу погоджує уповноважена керівником
Уповноваженого органу особа, в підпорядкуванні якої перебуває відповідний
структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання з оцінки майна,
майнових прав та професійної оціночної діяльності.
3. Особи, які надають інформацію про об’єкт оцінки, відповідають за її
достовірність, повноту та відповідність вимогам законодавства.
4. Інформація про проведення конкурсу публікується в місцевих засобах
масової інформації за 14 днів до оголошеної дати проведення конкурсу та

розміщується на офіційному веб-сайті органу приватизації в мережі Інтернет
(за наявності останього).
5. Конкурсна документація претендента подається в запечатаному
конверті до структурного підрозділу з діловодства Уповноваженого органу за
чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) і
складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено
також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було
визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни
надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує
претендент згідно із законом;
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із
заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або)
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна;
підтвердних документів.
На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде
проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та
найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи
- підприємця, який подає конкурсну документацію.
6. До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності;
інформація про претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної оцінки майна, у
тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної
оцінки майна.
7. Інформація про претендента містить:
наявність сертифіката суб’єкта оціночної діяльності.
інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з
претендентом, а також яких він залучає до надання послуг з оцінки та
підписання звіту про оцінку майна ( у разі потреби): кваліфікація, стаж роботи,
членство у саморегулівних організаціях оцінювачів.
8. Один і той самий оцінювач може бути залучений до виконання робіт з
оцінки одного об’єкта лише одним претендентом. У разі з’ясування факту
залучення одного і того самого оцінювача з метою надання послуг з оцінки
майна того самого об’єкта декількома претендентами не допускається.
9. Пропозицію щодо ціни надання послуг з оцінки; документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом з інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з

оцінки майна ( у разі потреби) та підписання звіту про оцінку майна;
підтвердні документи має засвідчити підписом керівник суб’єкта оціночної
діяльності.
10. До участі в конкурсі з метою надання послуг з оцінки майна можуть
бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта
оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами
оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених
пунктом 11 цього розділу.
11. Вимогами до учасників конкурсу передбачено наявність:
складеної відповідно до цього Положення конкурсної документації, яку
надано у визначений в інформації про проведення конкурсу строк;
відповідної кваліфікації оцінювачів щодо об’єкта оцінки, що має
підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»
переліку оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки та
підписання звіту про оцінку майна, та їх особистого досвіду щодо виконання
робіт з оцінки подібного майна.
ІІІ. Загальні питання проведення конкурсу
1. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин
її кількісного складу. Конкурс проводиться за наявності не менше двох
учасників.
На засіданні комісії можуть бути присутніми представники претендентів,
осіб, що можуть бути сторонами договору про надання послуг з оцінки,
правоохоронних органів, засобів масової інформації, про що вони письмово
повідомляють Уповнежений орган листом на ім’я голови комісії не пізніше
ніж за 1 робочий день до дати проведення засідання, що фіксується датою
реєстрації вхідної кореспонденції. Такі представники не можуть втручатися в
роботу комісії.
2. На засіданні комісія:
аналізує підтвердні документи, документи щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки претендентів та розглядає інформаційну довідку про
кожного претендента, підготовлену робочою групою;
приймає шляхом голосування рішення про допуск претендентів до участі
в конкурсі або виключення з учасників конкурсу;
розпечатує конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією;
проводить таємне голосування;

обирає переможця конкурсу;
приймає рішення про відміну конкурсу в разі наявності обставин, що
унеможливлюють його проведення.
3. До критеріїв визначення переможця конкурсу належать:
досвід учасника конкурсу та оцінювачів, які будуть залучені до
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку і висновку про вартість
об'єкта оцінки, зокрема тих, які перебувають у трудових відносинах із таким
учасником;
наявність зауважень до практичної діяльності з оцінки майна учасника
конкурсу та (або) оцінювача (оцінювачів), якого(их) він залучає до виконання
робіт з оцінки, за останні 3 роки до дати проведення конкурсу;
наявність на дату проведення конкурсу невиконаних договорів про
надання послуг з оцінки, укладених між учасником конкурсу та органом
приватизації, рішенням якого створено комісію;
наявність серед заявлених учасником конкурсу для надання послуг з
оцінки оцінювачів таких, які є членами саморегулівних організацій
оцінювачів;
наявність фактів неналежного виконання учасником конкурсу умов
договору (договорів) про надання послуг з оцінки майна та (або) відомостей
щодо застосування до оцінювача(ів), якого(их) залучає учасник конкурсу,
заходів дисциплінарного впливу згідно з рішенням екзаменаційної комісії
відповідно до абзаців другого та третього пункту 10 розділу IV Положення
про порядок роботи Екзаменаційної комісії, затвердженого наказом Фонду від
13 листопада 2002 року № 1997, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 28 листопада 2002 року за № 925/.
запропонована учасником конкурсу вартість надання послуг з оцінки.
4. Претенденти не допускаються до участі в конкурсі у разі:
якщо подана конкурсна документація є неповною, зокрема не містить хоча
б одного з документів, передбачених пунктом 5 розділу ІІ цього Положення;
якщо подана конкурсна документація є недостовірною;
якщо подана конкурсна документація оформлена неналежним чином та не
відповідає вимогам цього Положення (зокрема, цінову пропозицію подано у
відкритому вигляді; документи, передбачені пунктами 5 і 6 розділу ІІ цього
Положення, оформлено не за формами та (або) не завірено підписом
керівника; в інформації про претендента відсутній підпис (підписи)
оцінювачів);
якщо подана конкурсна документація є такою, що не відповідає
оприлюдненій інформації про проведення конкурсу та вимогам цього
Положення (зокрема, неправильно зазначено об’єкт оцінки; не зазначено строк
надання послуг з оцінки (якщо його не зазначено в інформації про проведення

конкурсу); строк надання послуг з оцінки зазначено не у календарних днях або
він перевищує той, що зазначено в інформації про проведення конкурсу);
якщо претендент несвоєчасно подав пакет документів для участі у
конкурсі;
Рішення про недопущення претендента до участі в конкурсі приймає
комісія під час засідання шляхом голосування.
6. Для надання послуг з оцінки і підписання звіту про оцінку майна та
висновку про вартість об’єкта оцінки претендент може залучати оцінювачів,
які є його штатними працівниками та відповідно до статті 19 Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
Україні» були заявлені в довідці про оцінювачів, які працюють в його
штатному складі, а також оцінювачів, залучених за цивільно-правовими
договорами (у разі потреби).
7. Конкурс вважається таким, що не відбувся, якщо:
на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви або подано лише одну заяву
від претендента;
за підсумками розгляду комісією поданої претендентами конкурсної
документації учасником конкурсу не визнано жодного претендента або
визнано лише одного претендента;
після виключення комісією учасника (учасників) конкурсу залишився
лише один учасник.
У таких випадках голова комісії приймає рішення про повторне
проведення конкурсу та призначає його дату.
8. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення
конкурсу, письмово повідомивши про це голову комісії. Про факт відкликання
заяви голова комісії інформує членів комісії на засіданні. Поданий таким
претендентом пакет документів на конкурсі не розглядається.
9. З метою уточнення інформації, поданої учасниками конкурсу в
конкурсній документації, комісія може письмово звертатися до окремих осіб,
суб’єктів господарювання, органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, саморегулівних організацій оцінювачів. У такому разі для
аналізу уточненої інформації та проведення обчислень комісія може оголосити
перерву в засіданні на строк, що не перевищує сім календарних днів.
На час перерви у засіданні комісії орган приватизації забезпечує
зберігання конкурсної документації учасників конкурсу.
10. Рішення комісії оформлюються протоколом. Протокол підписують усі
присутні на засіданні члени комісії.
.

ІV. Інформація про результати конкурсу

1. Після проведення конкурсу орган приватизації письмово (або
телефоном, факсом, електронною поштою) інформує переможця про
результати конкурсу із зазначенням ціни та строку надання послуг з оцінки.
2. Інформація про результати конкурсу (найменування/прізвище, ім’я, по
батькові суб’єкта оціночної діяльності, назва об’єкта оцінки, мета проведення
оцінки, вартість та строк надання послуг з оцінки) публікується в місцевих
засобах масової інформації та розміщується на офіційному веб-сайті
Уповноваженого органу в мережі Інтернет (за наявності останього).
3. У разі якщо на час складання звіту про оцінку майна оцінювач, який був
заявлений учасником конкурсу як такий, що буде залучений до проведення
оцінки та підписання звіту про оцінку і висновку про вартість, з поважних
причин не може надати послуги з оцінки, суб’єкт оціночної діяльності
повідомляє про це орган приватизації, яким створено комісію. У такому разі
суб’єкт оціночної діяльності зобов’язаний надати органу приватизації
кандидатуру іншого оцінювача, що має кваліфікацію, стаж практичної
діяльності з оцінки та практичний досвід виконання робіт з оцінки аналогічні
тим, які мав оцінювач, заявлений у конкурсній документації учасника
конкурсу - зазначеного суб’єкта оціночної діяльності.
4. Конкурсна документація учасників конкурсу, передбачена пунктом 5
розділу ІІ цього Положення, зберігається в Уповноваженому органі протягом
трьох років.

