
Звіт  

про базове відстеження результативності регуляторного акта 

Вид та назва регуляторного акта: 
 

Наказ Фонду державного майна України "Про затвердження Критеріїв ефективності 

управління корпоративними правами держави". 

 

Назва виконавця заходів з відстеження: 
 

Фонд державного майна України. 

 

Цілі прийняття акта: 
 

Головними цілями прийняття регуляторного акта є підвищення ефективності управління 

корпоративними правами держави; сприяння збільшенню надходжень дивідендів до 

Державного бюджету України; посилення контролю з боку Фонду та уповноважених 

органів управління за процесами управління корпоративними правами держави.  

 

Строк виконання заходів з відстеження: 

 

З 06.05.2009 до 19.06.2009 (45 календарних днів). 

 

Тип відстеження: 
 

Базове. 

 

Методи одержання результатів відстеження: 
 

Збір статистичних даних. 

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також 

способи одержання даних: 
 

Актом, результативність якого відстежується, затверджено Критерії ефективності 

управління корпоративними правами держави. Результат виконання акта полягає в 

усуненні існуючих прогалин у нормативно-правовій базі з питань корпоративного 

управління. 

 

Відповідно до додатку 8 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" 

Фонд державного майна України здійснює моніторинг сплати дивідендів в розрізі 

суб'єктів управління корпоративними правами держави та за запитом щотижня отримує 

інформацію щодо їх сплати у Державному казначействі України.  

 

Інформація щодо часток держави, управління якими здійснює Фонд державного майна 

України та інші уповноважені органи управління, міститься у Реєстрі корпоративних прав 

держави, який згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2003 № 1679 

веде Фонд державного майна України. 

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:  

 

Результативність наказу Фонду державного майна України "Про затвердження Критеріїв 



ефективності управління корпоративними правами держави" визначається такими 

кількісними показниками: 

 

1) Розмір надходжень до Державного бюджету України  

 

Станом на 18.06.2009 до Державного бюджету України надійшло 398 086,85 тис. грн.  

 

Реалізація регуляторного акта не потребує витрат з Державного бюджету України.  

 

2) Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта 

 

Станом на 19.06.2009 в управлінні Фонду державного майна України та інших органів 

виконавчої влади перебувало 784 суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія 

акта. 

 

3) Розмір коштів і час, що витрачатимуть суб'єкти господарювання задля виконання вимог 

акта 

 

Додаткові витрати для суб'єктів господарювання не очікуються. Передбачаються витрати 

часу - 30 хвилин на кожен суб'єкт господарювання - для здійснення оцінювання 

ефективності управління Фондом державного майна України та іншими органами 

виконавчої влади. 

 

4) Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основними 

положеннями акта 

 

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 Критеріїв ефективності управління корпоративними правами 

держави", аналіз регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення було 

розміщено на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України в мережі Інтернет 

(www.spfu.gov.ua). 

 

Фонд державного майна України на запити надає необхідні роз'яснення щодо норм 

регуляторного акта у вигляді відповідей на письмові та усні запити.  

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей  

 

Реалізація наказу Фонду державного майна України "Про затвердження Критеріїв 

ефективності управління корпоративними правами держави" дасть змогу заповнити 

нормативний вакуум в здійсненні оцінки ефективності управління корпоративними 

правами держави; сприятиме підвищенню ефективності управління корпоративними 

правами держави; збільшенню надходжень дивідендів до Державного бюджету України; 

посиленню контролю з боку Фонду та уповноважених органів управління за процесами 

управління корпоративними правами держави. 
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Д. Парфененко 

 


