
ЗВІТ 

про базове відстеження результативності регуляторного акта 

 

 

Вид та назва регуляторного акта: 

Наказ Фонду державного майна України від 02 вересня 2013 року 

№ 2147 «Про внесення змін до нормативно-правового акта». 

 
Назва виконавця заходів з відстеження: 

Фонд державного майна України. 

 
Цілі прийняття акта: 

Головною ціллю прийняття акта є приведення наказу Фонду 

державного майна України від 16 лютого 1998 року № 235 «Про 

затвердження Порядку внесення в статутні капітали ПАТ, що створюються в 
процесі приватизації, і вилучення з них фінансово-майнових активів 

підприємств», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 березня 

1998 року за № 181/2621, у відповідність із вимогами Законів України «Про 
приватизацію державного майна», «Про Державну програму приватизації» та 

наказу Міністерства фінансів України  від 07 лютого 2012 року № 73 «Про 

затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за  № 336/22868. 

 

Строк виконання заходів з відстеження: 
Заходи з базового відстеження регуляторного акта проводилися з 

02.09.2013 по 02.10.2013 року. 

 

Тип відстеження: 

Базове. 

 

Методи одержання результатів відстеження: 
Статистичні дані. 

Для цього регуляторного акта пропонується постійний термін дії з 

визначенням можливості наступного перегляду ефективності його дії та 

можливого внесення до нього змін і доповнень. 
 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась 

результативність, а також способи одержання даних: 

Актом, результативність якого відстежується, внесено зміни до 
Порядку внесення в статутні капітали ПАТ, що створюються в процесі 

приватизації, і вилучення з них фінансово-майнових активів підприємств, 

затвердженого наказом Фонду державного майна України від 16 лютого 
1998 року № 235, який регулює питання визначення критеріїв доцільності 



приватизації у складі цілісного майнового комплексу державного 

(орендного) підприємства, що приватизується, майнових і фінансових активів 

державного підприємства, переданих у статутні капітали суб'єктів 

підприємницької діяльності, та для захисту корпоративних і майнових прав 
держави щодо активів, не включених до статутного капіталу ПАТ, яке 

створюється в процесі приватизації. 

Нормативний акт забезпечує реалізацію норм Закону України «Про 

приватизацію державного майна» та інших нормативно-правових актів. 
 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта: 

Кількісні показники результативності, вигоди та витрати від прийняття 
регуляторного акта оцінити неможливо, оскільки норми не впливають на 

фінансові результати господарської діяльності суб’єктів господарювання.  

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 внесення змін до нормативно-

правового акта», 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» та «Повідомлення про оприлюднення».  

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей: 

Прийнятим нормативно-правовим актом приведено у відповідність до 

вимог Закону України «Про приватизацію державного майна» та інших 
нормативно-правових актів Порядок передачі Фонду державного майна 

України часток (паїв, акцій), що належать державі, у статутних капіталах 

суб’єктів господарювання, затверджений наказом Фонду державного майна 

України від 18 лютого 1998 року № 284, зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 19 березня 1998 року за № 180/2620. 

 

 
Голова Фонду                                                               О. Рябченко  

 


