Звіт
про результати періодичного відстеження результативності дії
постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2011 № 1145
«Про проведення інвентаризації об'єктів державної власності»
Вид та назва регуляторного акта, результативність якого
відстежується
Постанова Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2011 року
№ 1145 «Про проведення інвентаризації об’єктів державної власності».
Назва виконавця заходів з відстеження
Фонд державного майна України.
Цілі прийняття акта
Акт розроблено на виконання пп. 1.5 Національного плану дій на
2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»,
затвердженого Указом Президента України від 27 квітня 2011 року № 504/2011.
Головною ціллю прийняття зазначеного акта було проведення протягом
2012 року інвентаризації об’єктів державної власності, що перебувають у сфері
управління центральних органів виконавчої влади, інших суб’єктів управління
об’єктами державної власності та за її результатами актуалізація даних у
Єдиному реєстрі об’єктів державної власності.
Строк виконання заходів з відстеження
Періодичне відстеження результативності зазначеного регуляторного
акта проводилося з 02.05.2019 по 31.05.2019.
Тип відстеження
Періодичне відстеження.
Методи одержання результатів відстеження
Під час проведення періодичного відстеження дії нормативно-правового
акта застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.
Дані
та
припущення,
на
основі
яких
відстежувалася
результативність, а також способи одержання даних
Результативність нормативно-правового акта відстежувалася на основі
отриманих Фондом державного майна України відомостей про об’єкти
державної власності від центральних органів виконавчої влади, інших суб’єктів
управління об’єктами державної власності за результатами проведеної
інвентаризації об’єктів державної власності відповідно до вимог Методики
проведення інвентаризації об’єктів державної власності, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2005 року № 1121.
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Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Станом на 01 січня 2019 року за інформацією, наданою суб’єктами
управління (за підсумками проведеної інвентаризації об’єктів державної
власності), в Єдиному реєстрі об’єктів державної власності обліковуються:
1) 21,2 тис. юридичних осіб, які діють лише на основі державної
власності і належність яких до сфери управління відповідного суб’єкта
управління підтверджена цим суб’єктом, у тому числі 3,3 тис. суб’єктів
господарювання;
2) 468 господарських організацій з корпоративними правами
держави, у тому числі 256 господарських організацій з державною часткою в
статутному капіталі більше 50 %;
3) більше 1 млн об’єктів державного майна, а саме:
- 566,5 тис. об’єктів нерухомого майна державних підприємств, установ,
організацій;
- 557,9 тис. об’єктів державного майна, яке не увійшло до статутних
капіталів господарських організацій у процесі корпоратизації, але залишилося
на їх балансі;
- 26,5 тис. об’єктів державного майна, яке не увійшло до статутних
капіталів господарських організацій у процесі приватизації, але залишилося на
їх балансі;
- 16,2 тис. об’єктів нерухомого майна цілісних майнових комплексів
державних підприємств, організацій та їх структурних підрозділів, що передані
в оренду.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей
На підставі результатів періодичного відстеження результативності дії
нормативно-правового акта можна зробити висновок про його доцільність.
Періодичне відстеження результативності акта буде здійснено в травні
2022 року.
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