
ЗВІТ 
про базове відстеження результативності регуляторного акта 

 
 
Вид та назва регуляторного акта: 
 
Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку 
подання та розгляду заяви про участь в аукціоні з продажу об’єкта аукціону». 
 
Назва виконавця заходів з відстеження: 
 
Фонд державного майна України. 
 
Цілі прийняття акта: 
 
Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку 
подання та розгляду заяви про участь в аукціоні з продажу об’єкта аукціону» 
розроблено відповідно до пункту 21 Порядку продажу об’єктів, що 
підлягають приватизації, разом із земельними ділянками державної 
власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
08.07.2009 № 689. 
Ціллю прийняття регуляторного акта є встановлення чіткої та прозорої 
процедури подання та розгляду заяви про участь в аукціоні з продажу 
об’єктів державної власності, що належать за класифікацією Державної 
програми приватизації до груп А, Д, Ж, та цілісних майнових комплексів, що 
належать до груп В та Г,  разом із земельними ділянками державної власності 
(далі – об’єкти аукціону), та забезпечення надходження грошових коштів до 
державного бюджету згідно з завданнями, встановленими Законом України 
про Державний бюджет на відповідний рік. 
 
Строк виконання заходів з відстеження: 
 
Заходи з базового відстеження регуляторного акту проводилися з 08.09.2009 
року. 
 
Тип відстеження: 
 
Базове. 
 
Методи одержання результатів відстеження: 
 
Статистичні дані.  
Для цього регуляторного акту пропонується постійний термін дії з 
визначенням можливості наступного перегляду ефективності його дії та 
можливого внесення до нього змін і доповнень. 



 
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а 
також способи одержання даних: 
 
Актом, результативність якого відстежується, затверджено порядок подання 
та розгляду заяви про участі в аукціоні з продажу об’єкта аукціону. Результат 
виконання акта дасть змогу вирішити проблему нормативного врегулювання 
процесу продажу об’єктів аукціону, та забезпечити виконання бюджетних 
завдань з надходження коштів від продажу об’єктів, що підлягають 
приватизації разом із земельними ділянками державної власності. 
Фонд державного майна України постійно здійснює моніторинг щодо 
кількості приватизованих об’єктів аукціону та надходження коштів від їх 
продажу. 
 
Кількісні та якісні значення показників результативності акта: 
 
Результативність регуляторного акту визначається такими показниками:  
- прозорість процедури подання фізичною або юридичною особою заяви про 
участь в аукціоні; 
- збільшення кількості потенційних покупців, які виявлять бажання прийняти 
участь в аукціоні з продажу об’єктів, що підлягають приватизації разом із 
земельними ділянками державної власності; 
- збільшення надходжень грошових коштів до Державного бюджету України. 
 
Відповідно до вимог статей 9, 13, 21 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проект наказу 
Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку подання та 
розгляду заяви про участь в аукціоні з продажу об’єкта аукціону», аналіз 
регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення було розміщено на 
офіційному веб-сайті Фонду державного майна України в мережі Інтернет 
(www.spfu.gov.ua). 
 
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 
визначених цілей: 
 
Реалізація наказу Фонду державного майна України «Про затвердження 
Порядку подання та розгляду заяви про участь в аукціоні з продажу об’єкта 
аукціону» дозволить усунути існуючі прогалини у нормативно-правовій базі 
з питань продажу об’єктів аукціону; забезпечити чітку та прозору процедуру 
подання та розгляду заяви про участь в аукціоні з продажу об’єктів аукціону; 
збільшити надходження від продажу об’єктів, що підлягають приватизації 
разом із земельними ділянками, до державного бюджету України. 
 
 

В.о. Голови Фонду                                                       О.Рябченко 



 
 
 
 

Прогнозні показники результативності регуляторного акту не виражені в 
кількісній формі, що не дає можливості обчислення розмірів тієї чи іншої 
вигоди або витрати. 

 


