
                                                     Звіт 
про результати базового відстеження результативності дії постанови 
КМУ від  03.02.2010 № 123 «Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 11 вересня 1996 р. №1099» 
 

Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності 
якого здійснюється: 
 
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 № 123 «Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996р. 
№1099”. 

 
Назва виконавця заходів базового відстеження результативності: 
 
Фонд державного майна України. 
 
Цілі прийняття акта: 
 
Головними цілями прийняття акта є приведення Порядку перетворення в 

процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із 
змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 11.09.1996 №1099, у відповідність 
до вимог Закону України “Про акціонерні товариства”. 

 
Строк виконання заходів з відстеженням: 
 
Заходи з базового відстеження  проводилися з 15.04.2009. 
 
Тип відстеження: 
 
Базове. 
 
Методи одержання результатів відстеження: 
      
 Базове відстеження дії Постанови здійснювалося за допомогою 

статистичних даних. 
 
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних: 
     
Відповідно до вимог статей 9, 13, 21 Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  проект 
Постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 



від 11 вересня 1996р. №1099», аналіз регуляторного впливу та повідомлення 
про оприлюднення було розміщено на офіційному веб-сайті Фонду державного 
майна України в мережі Інтернет (www.spfu.gov.ua), де аналізувалася 
громадська думка, пропозиції та зауваження з приводу результативності 
запроваджених актом заходів. 

 
Кількість та якість значення показників результативності акта: 
 
Узагальнення з метою щоквартального та щорічного подання 

Президентові України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України 
інформації про процес приватизації. 

 
Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня 
досягнення визначених цілей: 
   
На підставі результатів базового відстеження результативності дії 

постанови Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 № 123 можна зробити 
висновок про його доцільність. Постанова дасть змогу уникнути 
необґрунтованого збільшення строку підготовки до продажу об’єктів 
приватизації, вдосконалює та посилює контроль з боку Фонду державного 
майна України за процесом перетворення в процесі приватизації державних, 
орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності в 
акціонерні товариства, що зумовило позитивні наслідки як для держави, так і 
для суб'єктів господарювання. 
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