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ЗВІТ 

про повторне відстеження результативності дії  

наказу Фонду державного майна України від 13 вересня 2013 року  

№ 2258 «Про внесення змін до нормативно-правового акта»,  

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  

30 вересня 2013 року за № 1684/24216. 

 

 

Вид та назва регуляторного акта: 

Наказ Фонду державного майна України від 13 вересня 2013 року 

№2258 «Про внесення змін до нормативно-правового акта», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 30 вересня 2013 року за № 1684/24216.  

 

Назва виконавця заходів з відстеження: 

Фонд державного майна України. 

 

Цілі прийняття акта: 

Метою прийняття наказу Фонду державного майна України від 

13 вересня 2013 року №2258 «Про внесення змін до нормативно-правового 

акта» є приведення наказу Фонду державного майна України від 04 липня 

2001 року № 1179 «Про створення господарських товариств, до статутних 

фондів яких передаються розташоване на території України майно, майнові 

права та інші активи підприємств, установ, організацій колишнього союзного 

підпорядкування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 липня 

2001 року за № 607/5798, у відповідність до законодавства, зокрема, Законів 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

статутного капіталу» та «Про Фонд державного майна України», а також 

поширення дії цього наказу на майно (об’єкти) підприємств, установ та 

організацій колишнього союзного підпорядкування, відповідно до угод між 

Урядом України та Урядом Республіки Молдова і Урядом України та Урядом 

Грузії про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності. 

 

Строк виконання заходів з відстеження: 

Заходи з повторного відстеження регуляторного акта проводилися з 

03.10.2013 по 03.12.2014. 

 

Тип відстеження: 

Повторне відстеження 

 

Методи одержання результатів відстеження: 

Статистичні дані. 
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Дані та припущення, на основі яких відстежувалась 

результативність, а також способи одержання даних: 

 

Результативності наказу Фонду державного майна України від 

13 вересня 2013 року №2258 «Про внесення змін до нормативно-правового 

акта» є приведення нормативно-правового акта Фонду державного майна 

України у відповідність із вимогами Законів України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо статутного капіталу» та «Про Фонд 

державного майна України», а також поширення дії цього акта на майно 

(об‘єкти) підприємств, установ та організацій колишнього союзного 

підпорядкування, відповідно до угод між Урядом України та Урядом 

Республіки Молдова і Урядом України та Урядом Грузії про взаємне 

визнання прав та регулювання відносин власності. 

  

Кількісні та якісні значення показників результативності акта: 

Результативність регуляторного акту визначається такими 

показниками: 

- збільшення кількості створених за участю Фонду державного майна 

України господарських товариств, до статутних капіталів яких передаються 

розташоване на території України майно, майнові права та інші активи 

підприємств, установ, організацій колишнього союзного підпорядкування 

відповідно до угод між Урядом України та Урядом Республіки Молдова і 

Урядом України та Урядом Грузії про взаємне визнання прав та регулювання 

відносин власності; 

- розмір інвестицій до державного сектору економіки, залучених при 

створенні за участю держави в особі Фонду державного майна України 

господарських товариств. 

Відповідно до вимог статей 9 та 13 Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проект 

наказу Фонду державного майна України 13 вересня 2013 року № 2258 «Про 

внесення змін до нормативно-правового акта», зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 30 вересня 2013 року за № 1684/24216, аналіз регуляторного 

впливу та повідомлення про оприлюднення було розміщено на офіційному 

веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua), на сторінці 

«Нормативна база», «Регуляторні акти», «Проекти» та «Повідомлення про 

оприлюднення». 

За звітний період звернень і скарг від суб’єктів господарювання та 

громадськості щодо положень акта не надходило. 

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей: 

Реалізація наказу Фонду державного майна України від 13 вересня 2013 

року № 2258 «Про внесення змін до нормативно-правового акта» є одним із 

шляхів реалізації угод між Урядом України та Урядом Республіки Молдова і 

Урядом України та Урядом Грузії про взаємне визнання прав та регулювання 
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відносин власності, а саме шляхом створення господарських товариств, до 

статутних капіталів яких передаються розташоване на території України 

майно, майнові права та інші активи підприємств, установ, організацій 

колишнього союзного підпорядкування відповідно до згаданих угод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. о. Голови Фонду                                                               Д. Парфененко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


