
ЗВІТ 

про базове відстеження результативності регуляторного акта 

 

 

Вид та назва регуляторного акта: 

 

Наказ Фонду державного майна України від 02 квітня 2012 року № 439 «Про 

затвердження Порядку продажу об’єктів малої приватизації шляхом викупу, на 
аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за 

конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону». 

 
Назва виконавця заходів з відстеження: 

 

Фонд державного майна України. 

 

 

Цілі прийняття акта: 

 

Наказ Фонду державного майна України від 02 квітня 2012 року № 439 «Про 

затвердження Порядку продажу об’єктів малої приватизації шляхом викупу, на 

аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за 

конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону» 
розроблено на виконання 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», схваленого 
Кабінетом Міністрів України на засіданні від 15.02.2012 (доручення КМУ від 

20.02.2012  № 4943/1/1-12). 

Ціллю прийняття регуляторного акта є приведення процедури продажу об’єктів 

державної власності груп А, Д, Ж у відповідність до вимог чинного 
законодавства, визначення механізму продажу об’єктів малої приватизації 

шляхом викупу, на аукціоні, в тому числі за методом зниження ціни та без 

оголошення ціни, а також продажу за конкурсом з відкритістю пропонування 
ціни за принципом аукціону, встановлення загальних правил підготовки, 

організації і проведення продажу та визначення порядку створення і діяльності 

конкурсної комісії з продажу об’єктів малої приватизації, а також скасування 

нормативно-правових актів Фонду, положення яких не відповідають вимогам 
Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань 

приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 

2012-2014 роки». 

 

Строк виконання заходів з відстеження: 

 

Заходи з базового відстеження регуляторного акту проводилися з 07.03.2012 по 
11.05.2012. 

 

 



Тип відстеження: 

 

Базове. 

 
 

Методи одержання результатів відстеження: 

 

Статистичні дані.  
Для цього регуляторного акту пропонується постійний термін дії з визначенням 

можливості наступного перегляду ефективності його дії та можливого внесення 

до нього змін і доповнень. 
 

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а 

також способи одержання даних: 

 

Актом, результативність якого відстежується, затверджено порядок підготовки, 

організації продажу шляхом викупу, проведення аукціонів (у тому числі за 
методом зниження ціни, без оголошення ціни), конкурсів з відкритістю 

пропонування ціни за принципом аукціону . 

Результат виконання акта дасть змогу встановити чіткий механізм продажу 

об’єктів державної власності груп А, Д, Ж, матиме результатом залучення 
інвестицій у сфері виробництва товарів (робіт, послуг), створення нових 

робочих місць, сприятиме погашенню заборгованості державних підприємств по 

заробітній платі, перед бюджетами усіх рівнів та іншої кредиторської 
заборгованості, а також створенню сприятливих умов для подальшого розвитку 

об’єктів. 

Фонд державного майна України постійно здійснює моніторинг щодо кількості 

проданих об’єктів приватизації та надходження коштів від їх продажу. 
 

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта: 

 

Результативність регуляторного акту визначається такими показниками:  

- збільшення кількості об’єктів, що підлягатимуть приватизації, у тому числі 

разом із земельними ділянками державної власності; 
- збільшення надходжень грошових коштів до Державного бюджету України. 

 

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 затвердження Порядку продажу об’єктів малої 

приватизації шляхом викупу, на аукціоні (в тому числі за методом зниження 

ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за 
принципом аукціону», 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 new», «Проекти» та «Повідомлення про оприлюднення». 

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей: 

 

Реалізація Наказу Фонду державного майна України від 02 квітня 2012 року              

№ 439 «Про затвердження Порядку продажу об’єктів малої приватизації шляхом 
викупу, на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення 

ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону»  у 

разі його державної реєстрації врегулює механізм приватизації об’єктів 
державної власності груп А, Д, Ж, шляхом викупу, продажу на аукціоні (у тому 

числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з 

відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону.  

 
 

 

 
Голови Фонду                                                            О.Рябченко 

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

