
Звіт 

про повторне відстеження результативності дії  наказу Фонду державного 

майна України від 05 серпня 2013 року № 1532 «Про внесення змін до 

наказу Фонду державного майна України від 16 липня 1999 року № 1363» 

 

 

Вид та назва регуляторного акта 

 

 Наказ Фонду державного майна України від 05 серпня 2013 року № 1532 

«Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України                         

від 16 липня 1999 року № 1363», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

22 серпня 2013 року за № 1456/23988. 

 

Назва виконавця заходів з повторного відстеження результативності 

 

Фонд державного майна України. 

 

Цілі прийняття акта 

 

 Наказ Фонду державного майна України від 05 серпня 2013 року № 1532 

«Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 16 липня 

1999 року № 1363» розроблено на виконання Плану перегляду та приведення 

нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність 

до Конституції та законодавства України, затвердженого наказом Фонду 

державного майна України від 28.02.2013 № 254.  

Ціллю прийняття регуляторного акта є приведення Положення про 

порядок проведення експертизи проектів передприватизаційної підготовки 

підприємств, затвердженого наказом Фонду державного майна України            

від 16 липня 1999 року № 1363, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

29 липня 1999 року за № 514/3807, у відповідність до вимог чинного 

законодавства. 

 

Строк виконання заходів з відстеження 

 

Заходи з повторного відстеження результативності регуляторного акта 

проводилися з 13.10.2014 по 14.11.2014. 

 

Тип відстеження 

 

Повторне. 

 



Методи одержання результатів відстеження 

 

Соціологічні. 

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних 

 

 Відповідно до вимог статей 9, 10, 13 Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» 

повідомлення про оприлюднення, проект регуляторного акта, аналіз 

регуляторного впливу, пояснювальна записка та наказ Фонду державного майна 

України від 05 серпня 2013 року № 1532 «Про внесення змін до наказу Фонду 

державного майна України від 16 липня 1999 року № 1363» розміщено на 

офіційному веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) з 

метою отримання зауважень та пропозицій, а також відстеження громадської 

думки стосовно результативності дії акта. 

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

 

Кількісні та якісні показники результативності регуляторного акта 

оцінити неможливо, оскільки його норми не впливають на реалізацію положень 

нормативно-правового акта, який приведено у відповідність до вимог чинного 

законодавства. 

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

 

 На підставі повторного відстеження результативності дії регуляторного 

акта можна визнати, що у результаті видання наказу Фонду державного майна 

України від 05 серпня 2013 року №1532 «Про внесення змін до наказу Фонду 

державного майна України від 16 липня 1999 року №1363», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 22 серпня 2013 року за №1456/23988, нормативно-

правовий акт Фонду державного майна України приведено у відповідність до 

вимог чинного законодавства, чим досягнуто ціль прийняття акта. 
 

 Звіт про повторне відстеження результативності дії наказу Фонду 

державного майна України від 05 серпня 2013 року № 1532 «Про внесення змін 

до наказу Фонду державного майна України від 16 липня 1999 року № 1363» 

підготовлено Управлінням з питань реформування власності Фонду державного 

майна України (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, тел. 200-36-61). 

 

В. о.  Голови  Фонду                                                     Д. Парфененко 

http://www.spfu.gov.ua/

