
ЗВІТ 

про базове відстеження результативності регуляторного акта 

 

        

        

       Вид та назва регуляторного акта 

 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2012 № 487 «Про 
затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням зобов’язань, 

визначених умовами договорів купівлі – продажу об’єктів, приватизація яких 

проводиться на підставі рішень Кабінету Міністрів України». 
 

       Назва виконавця заходів з відстеження 

 

       Фонд державного майна України. 
 

       Цілі прийняття акта 

 

       Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2012 № 487 «Про 

затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням зобов’язань, 

визначених умовами договорів купівлі – продажу об’єктів, приватизація яких 

проводиться на підставі рішень Кабінету Міністрів України» розроблена на 
виконання схваленого Кабінетом Міністрів України на засіданні 15.02.2012 

Плану організації виконання Закону України «Про внесення змін до деяких 

законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної 
програми приватизації на 2012-2014 роки» (доручення Уряду від 20.02.2012     

№ 4943/1/1-12). 

Основними цілями прийняття регуляторного акта є приведення його у 

відповідність з вимогами Законів України «Про Державну програму 
приватизації», «Про внесення змін до деяких Законів України з питань 

приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 

2012-2014 роки» та «Про Фонд державного майна України» і вдосконалення 
процедури здійснення контролю за виконанням зобов’язань, визначених 

умовами договорів купівлі-продажу об’єктів, приватизація яких здійснюється  

на підставі рішень Кабінету Міністрів України. 

 
 

      Строк виконання заходів з відстеження 

 
       Заходи з базового відстеження регуляторного акта проводилися з 05.11.2012 

по 03.12.2012. 

 

        
 

       Тип відстеження 



 

        Базове. 

 

       Методи одержання результатів відстеження 

 

       Статистичні дані. 

       Для цього регуляторного акта пропонується постійний строк дії з 

визначенням можливості подальшого перегляду ефективності його дії та 
внесення до нього змін і доповнень. 

 

       Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а 

також способи одержання даних 

 

Актом, результативність якого відстежується, приводиться у відповідність 

із вимогами Законів України «Про Державну програму приватизації», «Про 
внесення змін до деяких Законів України з питань приватизації щодо реалізації 

положень Державної програми приватизації на 2012-2014 роки» та «Про Фонд 

державного майна України» процедура проведення контролю за виконанням 
зобов’язань, визначених умовами договорів купівлі-продажу об’єктів, 

приватизація яких здійснюється на підставі рішень Кабінету Міністрів України. 

 

         Джерелом інформації для проведення моніторингу є звіти центрального 
апарату Фонду та регіональних відділень, які постійно надаються Фонду 

державного майна. 

 
  Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

 

       Результативність регуляторного акта визначається такими показниками: 

  - розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних 
цільових фондів, пов’язаних з дією акта; 

  - кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких 

поширюватиметься дія акта. 
       Відповідно до вимог статей 9, 13, 21 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проект постанови  

«Про затвердження Порядку  здійснення контролю за виконанням зобов’язань, 

визначених умовами договорів купівлі – продажу об’єктів, приватизація яких 
проводиться на підставі рішень Кабінету Міністрів України», аналіз 

регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення було розміщено на 

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

сторінках «Нормативна база», «Регуляторні акти new», «Проекти» та 
«Повідомлення про оприлюднення». 

 

        
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей 

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


 

Реалізація постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2012 № 487 

«Про порядок здійснення контролю за виконанням зобов’язань,  визначених 

умовами договорів купівлі-продажу об’єктів, приватизація яких здійснюється  
на підставі рішень Кабінету Міністрів України» забезпечить вдосконалення 

процедури здійснення контролю за виконанням зобов’язань, визначених 

умовами договорів купівлі-продажу об’єктів, приватизація яких здійснюється на 

підставі рішень Кабінету Міністрів України, та підвищення якості контролю за 
виконанням зобов’язань, визначених умовами цих договорів купівлі-продажу. 

 

 
 

         

 

             Голова Фонду                                                   О. Рябченко  

 

 

 
 

 

    

 
 

 

 


