
Звіт про базове відстеження результативності наказу  
Фонду державного майна України “Про внесення змін до Порядку надання 

державними органами приватизації згоди на подальше відчуження та 
передачу в заставу об’єктів, обтяжених зобов’язаннями їх власників перед 

державою” від 01.02.2010 №133 
 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 
відстежується. 

Наказ Фонду державного майна України “Про внесення змін до Порядку 
надання державними органами приватизації згоди на подальше відчуження та 
передачу в заставу об’єктів, обтяжених зобов’язаннями їх власників перед 
державою” від 01.02.2010 №133. 
 

2. Назва виконавця заходів з базового відстеження. 
Фонд державного майна України (далі – Фонд). 
 
3. Цілі прийняття акта. 
У разі прийняття регуляторного акта буде врегульовано відносини, які 

виникли між державним органом приватизації, що здійснює контроль за 
виконанням зобов'язань власника об'єкта перед державою, та претендентом на 
придбання об'єкта при його відчуженні та передачі в заставу власником в період 
дії зобов'язань.  

Строк дії акта необмежений. 
 
4. Строк виконання заходів з відстеження. 
З 29 вересня до 28 жовтня 2009 року. 
 
5. Тип відстеження. 
Базове відстеження. 
 
6. Методи одержання результатів відстеження. 
Відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття 

буде здійснюватися шляхом аналізу даних  соціологічних опитувань.  
 
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних. 
Проект цього регуляторного акта розміщувався на офіційному сайті 

Фонду в мережі Інтернет. Оскільки зауважень та пропозицій щодо змісту 
регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу до Фонду не надійшло, 
вважаємо, що зазначений акт є сприйнятим суб’єктами господарювання.  

 
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта. 
З дією акта буде забезпечено впорядкування і скорочення нераціональних 

витрат суб’єктів господарювання на вирішення питань розпорядження власним 
майном. 

Основними суб’єктами господарювання є Фонд та фізична(і) чи 
юридична(і) особа(и), що володіє (володіють) об’єктом приватизації або має 



(мають) намір придбати його відповідно до чинного законодавства в період дії 
зобов’язань.  

Таке регулювання не збільшить розміру коштів та часу, що безпосередньо 
витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог 
акта. 

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень 
акта середній.  

 
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей. 
На підставі базового відстеження результативності регуляторного акта 

можна зробити висновок про те, що в цілому шляхом впровадження цього 
нормативного акта вдасться досягти визначених цілей. Остаточний висновок 
про ступінь досягнення визначених цілей можна буде зробити за результатами 
повторного відстеження результативності цього регуляторного акта, яке  буде 
проведене Фондом через рік з дня набрання ним чинності. 

 
 
 
 
 

Голова Фонду  
державного майна України                                                        О. Рябченко 

 


