
 

Звіт 

про базове 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 базового 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.  
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» та врегулювання 

питань, пов’язаних з приватизацією майна шляхом внесення змін до Положення 

про порядок проведення експертизи проектів передприватизаційної підготовки 
підприємств. 

 

Строк виконання заходів з відстеження 

 

Заходи з базового відстеження регуляторного акта проводилися з 

23.06.2013 по 23.07.2013. 

 

Тип відстеження 

 

Базове. 
 

 

 



Методи одержання результатів відстеження 

 

Соціологічні. 

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, 

а також способи одержання даних 

 

 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 наказів Фонду 

державного майна України від 16 липня 1999 року №1363», аналіз 
регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення було розміщено на 

офіційному веб-сайті Фонду державного майна України в мережі Інтернет 

(www.spfu.gov.ua), де аналізувалася громадська думка, пропозиції та зауваження 

стосовно результативності запроваджених актом заходів. 
 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

 

Кількісні показники результативності, вигоди та витрати від прийняття 

регуляторного акта оцінити неможливо, оскільки норми прямо не впливають на 

фінансові результати господарської діяльності. 

 
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

 
 На підставі базового 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», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2013 року за 

№1456/23988, можна визнати, що даний регуляторний акт удосконалює 

Положення про порядок проведення експертизи проектів передприватизаційної 
підготовки підприємств. 

 Крім цього, 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, дає змогу більш якісно здійснювати процес 

передприватизаційної підготовки та залучати до процесу незалежних експертів, 

за єдиними правилами, що сприятиме об’єктивності отриманих результатів.  
 

 

Голова  Фонду                                                             О. Рябченко  

 
 

 

 

 


