
Звіт  

про базове відстеження результативності регуляторного акта 
 

1. Вид та назва регуляторного акта 

Закон України "Про Державну програму приватизації" від 13.01.2012            

№ 4335-VI. 

 
2. Назва виконавця заходів з відстеження 

Фонд державного майна України. 

 
3. Цілі прийняття акта.  

Закон України "Про Державну програму приватизації" розроблено на 

виконання Програми економічних реформ України на 2010-2014 роки 

"Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна 
держава", Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження 

Програми економічних реформ, доручення Президента України від 

24.05.2011 № 1-1/967, відповідних доручень Уряду. 
Закон підготовлено спільно з Координаційним центром з упровадження 

економічних реформ при Президентові України для забезпечення  

прискорення приватизації, оптимізації структури державного сектору 

економіки, завершення широкомасштабної приватизації державного майна 
до 2015 року. 

Ціллю прийняття Закону України "Про Державну програму 

приватизації" є визначення мети, заходів та завдань приватизації на період 

2012-2014 роки, систематизація цього процесу, встановлення послідовних 
етапів реалізації реформи в сфері приватизації, які дозволять в цілому 

завершити приватизацію, як широкомасштабний соціально-економічний 

проект, та перейти до приватизації окремих об’єктів за індивідуальними 
планами в залежності від потреб держави та суспільства.  

 

4.Строк виконання заходів з відстеження.  

Травень 2012 року. 
 

5. Тип відстеження.  

Базове відстеження. 
 

6. Методи одержання результатів відстеження.  

Статистичний. 

 
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

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, звітів регіональних відділень 
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Фонду, структурних підрозділів Фонду про хід виконання Державної 

програми приватизації.  

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.  

Показниками результативності акта є такі статистичні показники
: 

- виконання фінансових показників надходження коштів від приватизації 

державного майна до державного бюджету в розмірі 40-60 млрд. грн до 2015 
року; 

- зменшення розміру частки державного сектору країни до 25-30% ВВП, 

який спроможний забезпечити ефективне виконання державою своїх 
функцій; 

- кількість приватизованих об’єктів державної власності – 460 об’єктів за 

2012-2013 рр.; 

- залучення приватного капіталу (інвестицій), в тому числі іноземного, у 
розвиток приватизованих підприємств за наростаючим підсумком – 10-11 

млрд. грн., 1-1,5 млрд. доларів США.  
 

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та громадськості 

щодо основних положень регуляторного акта – високий: акт було 

оприлюднено та презентовано на власному веб-сайті www.spfu.gov.ua. 
07.12.2011 року у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" 

Фондом було проведено спеціальний круглий стіл, на якому відбулася 

презентація нової Державної програми приватизації та змін до базових 

законів з питань приватизації. Участь у засіданні круглого столу взяли 
керівництво Фонду, народні депутати, політологи, представники 

інвестиційних компаній, керівники підприємств, запланованих до 

приватизації, представники компаній-інвесторів, працюючих в Україні.  

За звітний період звернень і скарг від суб’єктів господарювання та 
громадськості щодо положень акта не надходило.  

З метою широкого інформування громадськості, органів законодавчої та 

виконавчої влади, зацікавлених представників ділових кіл в Україні та за 
кордоном Фонд тісно співпрацює з друкованими та електронними засобами 

масової інформації. 

Діяльність Фонду, у тому числі виконання Державної програми 

приватизації, висвітлюється через власний веб-сайт www.spfu.gov.ua.  
На сайті Фонду створено спеціальні банери “Спецтема: Приватизація 

енергокомпаній” та “Нова програма приватизації – нові можливості”, де 

акумулюється вся інформація з цих питань. Також на сайті Фонду вперше за 

                                                   

Детальна інформація щодо кількісних значень показників результативності нової 

Державної програми приватизації буде наведена під час проведення повторного 

відстеження результативності акта, оскільки відповідно до положень Програми під час 

першого етапу (І півріччя 2012 року) створюється необхідна правова, нормативна та 

організаційна база для переходу до приватизації на засадах нової Програми; формується 

масив державних об’єктів, які підлягають приватизації протягом 2012-2013 років. 
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всю історію його діяльності започатковано online-трансляції конкурсів з 

продажу пакетів акцій на конкурсах.  

Серед найважливіших питань діяльності Фонду, що висвітлювалися 

протягом звітного періоду: у тому числі прийняття у Верховній Раді України 
Закону України “Про Державну програму приватизації” та необхідних для її 

реалізації змін до законів.  

Протягом звітнього періоду Голова Фонду дав близько 20 інтерв’ю та 

коментарів провідним засобам масової інформації за підсумками вирішення 
та обговорення важливих питань, що стосуються діяльності Фонду. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 

№ 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 
державної політики” 08.02.2012 проведено засідання Громадської ради при 

Фонді державного майна України на якому, зокрема, розглянуто доповіді про 

прийняття Закону України “Про Державну програму приватизації”; про 

впровадження нової Державної програми приватизації. 
Фондом видається журнал “Державний інформаційний бюлетень про 

приватизацію”, в якому постійно публікуються аналітичні матеріали про 

діяльність Фонду та виконання Державної програми приватизації, та додаток 
до нього – газету “Відомості приватизації”. Журнал виходить щомісяця 

українською та російською мовами, газета – щотижня українською мовою. 

Зазначені видання містяться також в електронному вигляді на офіційному 

сайті Фонду.  
 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей. 

Результатом реалізації нової Державної програми приватизації на 2012-

2014 роки є: прискорення приватизації об'єктів державної власності, 

збільшення надходжень від приватизації до державного бюджету України, 

виконання завдань Програми економічних реформ щодо завершення 
приватизації як широкомасштабного соціально-економічного проекту, 

оптимізації державного сектору економіки. 

 
 

Голова Фонду 

державного майна України                                                    О.Рябченко  

 


