
ЗВІТ 

про базове відстеження результативності регуляторного акта 

 

1. Вид та назва регуляторного акта 
Наказ Фонду державного майна України від 11 травня 2012 року № 648 

«Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 03.03.2000 
№ 433». 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження 
Фонд державного майна України. 

 

3. Цілі прийняття акта 
Наказ Фонду державного майна України від 11 травня 2012 року № 648 

«Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 03.03.2000 
№ 433» розроблено відповідно до Закону України від 09.12.2011 № 4107- VI 
«Про Фонд державного майна України» та у зв‘язку з приведенням положень 
наказу Фонду державного майна України від 03.03.2000 № 433 у відповідність 
до вимог чинного законодавства. 

 Відповідно до статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна 

України» Фонд державного майна виступає з боку держави засновником та 
учасником підприємств, заснованих на базі об'єднання майна різних форм 
власності, або у разі придбання державою пакетів акцій (часток, паїв) в інших 
власників. 

Головними цілями прийняття акта є впорядкування роботи з придбання 
державою в особі Фонду державного майна України пакетів акцій (часток) в 
інших власників шляхом визначення Переліку документів, які подаються до 
Фонду державного майна України у разі придбання державою пакетів акцій 

(часток) в інших власників, а також приведення Переліку документів, які 
подаються до Фонду державного майна України  ініціаторами створення 
господарських товариств, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями, 
до статутних капіталів яких передається майно, майнові права та інші активи, 
що є державною власністю, у відповідність до вимог чинного законодавства. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження 
Заходи з базового відстеження регуляторного акту проводилися з 

26.04.2012 по 28.05.2012. 
 

5. Тип відстеження 
Базове. 
 

6. Методи одержання результатів відстеження 
Статистичний. 
 



7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась 

результативність, а також способи одержання даних 
Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалося на 

основі статистичних даних Фонду державного майна України, які формуються 
на підставі аналізу інформації структурних підрозділів Фонду, до повноважень 
яких належить здійснення заходів щодо створення за участю Фонду державного 
майна України господарських товариств, у тому числі підприємств з іноземними 
інвестиціями, до статутних капіталів яких передається державне майно, майнові 
права та інші активи, що є державною власністю, та/або придбання державою в 

особі Фонду державного майна України пакетів акцій (часток) в інших 
власників. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 
Результативність регуляторного акту визначається такими показниками: 
- збільшення кількості створених за участю Фонду державного майна 

України господарських товариств, у тому числі підприємств з іноземними 
інвестиціями, до статутних капіталів яких передається державне майно, майнові 

права та інші активи, що є державною власністю; 
- розмір інвестицій до державного сектору економіки, залучених при 

створенні за участю держави в особі Фонду державного майна України 
господарських товариств; 

- збільшення кількості пакетів акцій (часток), придбаних державою в особі 
Фонду державного майна України в інших власників. 

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 наказу Фонду 
державного майна України від 03.03.2000 № 433», 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. 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 
Реалізація наказу Фонду державного майна України від 11 травня 2012 року 

№ 648 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 
03.03.2000 № 433» впорядкує роботу з придбання державою в особі Фонду 
державного майна України пакетів акцій (часток) в інших власників та 
створення господарських товариств, у тому числі підприємств з іноземними 
інвестиціями, до статутних капіталів яких передається майно, майнові права та 
інші активи, які є державною власністю, що матиме наслідком оптимізацію 

державного сектору економіки та залучення до нього недержавних інвестицій. 

 

 

Голова Фонду                                                               О. Рябченко 


