
Звіт 
про результати базового відстеження результативності дії  постанови 
Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 № 220 «Про внесення змін до 

Порядку відчуження об’єктів державної власності» 
 

Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності 
якого здійснюється 

 
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 № 220 «Про 

внесення змін до Порядку відчуження об’єктів державної власності» (далі - 
Постанова). 

 
Назва виконавця заходів базового відстеження результативності 
Фонд державного майна України. 
 
Цілі прийняття акта 
 
Головними цілями прийняття акта є підвищення ефективності реалізації 

майна підприємств, установ та організацій державного сектору економіки, а 
також приведення норм Порядку відчуження об’єктів державної власності у 
відповідність з вимогами Господарського кодексу України, що дасть змогу   
досягнути максимального фінансового результату, підвищити контроль та 
мінімізувати зловживання при здійсненні суб’єктами господарювання 
продажу об’єктів державної  власності відповідно до цього Порядку. 

Зокрема, Постановою врегульовуються питання, пов’язані з 
удосконаленням процедури зміни умов продажу, включаючи початкову 
вартість, на повторному аукціоні, а також запроваджується механізм, згідно з 
яким суб’єкт господарювання буде укладати договір виключно з юридичною 
особою (організатором аукціону), яка визначається на конкурентних засадах 
у встановленому Фондом державного майна порядку. 

Крім того, з Порядку було вилучено норму, яка надавала можливість 
зменшувати вже на першому аукціоні початкову вартість об’єкта продажу на 
10 відсотків.  

 
Строк виконання заходів з відстеження 
15.02.2010  – 15.03.2010  
 
Тип відстеження 
Базове відстеження. 
 
Методи одержання результатів відстеження 
 
Під час проведення базового відстеження дії Постанови застосований 

статистичний метод одержання результатів відстеження.  
 



 
 
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних 
 
Дані, на основі яких відстежувалася результативність Постанови, 

отримані на підставі аналізу звітів за результатами відчуження та 
використання коштів, отриманих від продажу майна, які надійшли від 
суб’єктів господарювання відповідно до Порядку відчуження об’єктів 
державної власності. 

Відчуження майна, за результатами продажу якого відстежувалася 
результативність Постанови, погоджувалося Фондом державного майна у 
2009 році. 

Реалізація положень Постанови надасть можливість спрямувати більше 
коштів на погашення заборгованості із сплати обов’язкових платежів, 
вивільнить грошовий ресурс для простого або розширеного відтворення 
суб’єктів господарювання, а також збільшить надходження коштів до 
державного бюджету. 

 
Кількісні та якісні значення показників результативності акта 
 
У результаті запровадження Постанови створено умови для підвищення 

ефективності реалізації державного майна (в частині основних фондів) 
суб’єктами господарювання (державними підприємствами (їх об’єднаннями), 
установами та організаціями), на балансах яких обліковується таке майно.  

Рівень поінформованості щодо основних положень Постанови  
достатньо високий. 

Витрати коштів та часу для суб’єктів господарювання мінімальні й 
пов’язані з оформленням документів і отриманням погоджень (рішень) 
Фонду державного майна України.   
 
№, 
з/п 

Показники  результативності  2009 рік 

1 Кількість суб’єктів господарювання, які 
надали звіти 

31 

2 Загальна кількість проданих основних 
фондів, одиниць 

85 

3 Обсяг коштів, отриманих від продажу 
майна, тис. гривень 

66 960,24  

4 Кількість одиниць основних фондів, 
реалізованих із зменшенням початкової 
вартості 

49 

5 Частка основних фондів, реалізованих із 
зменшенням початкової вартості (у 
відсотках від загальної кількості об’єктів) 

57,6 



6 Обсяг коштів, спрямованих до державного 
бюджету (в т. ч. сплата податків), тис. 
гривень 

11117,14 

7 Обсяг коштів, спрямованих на погашення 
заборгованостей із заробітної плати, тис. 
гривень  

16639,07 

8 Обсяг коштів, спрямованих на інвестування 
(зокрема на придбання майна, проведення 
ремонтів), тис. гривень 

22815,96 

 
 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей 

 
На підставі результатів базового відстеження результативності дії 

Постанови  можна зробити висновок про її доцільність. 
Впровадження цього регуляторного акта дасть змогу: 

  підвищити ефективність продажу об’єктів державної власності; 
збільшити надходження коштів до Державного бюджету України; 

  спрямувати більше коштів на виплати заробітної плати, погашення 
заборгованості із сплати податків і зборів та інших обов’язкових платежів; 
  вивільнити грошовий ресурс для проведення модернізації та розвитку 
нових напрямів діяльності. 

Постанова врегульовує проблемні питання, пов’язані з удосконаленням 
процедури відчуження суб’єктами господарювання об’єктів державної 
власності у разі зміни умов продажу, включаючи початкову вартість, на 
повторному аукціоні, а також запроваджує механізм, згідно з яким суб’єкт 
господарювання буде укладати відповідний договір виключно з юридичною 
особою (організатором аукціону), яка визначається на конкурентних засадах 
в установленому Фондом державного майна порядку. 

 
 
 
Голова Фонду                                                                  О. РЯБЧЕНКО 
 


