
ЗВІТ 
про базове відстеження результативності дії регуляторного акта 

 
 

Вид та назва регуляторного акта 
 
Наказ Фонду державного майна України від 22 жовтня 2012 року № 3688 

«Про затвердження нормативно-правового акта», зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 30 жовтня 2012 року за № 1816/22128. 

 
Назва виконавця заходів базового відстеження результативності 
 
Фонд державного майна України. 
 
Цілі прийняття акта 
 
Наказ Фонду державного майна від 22 жовтня 2012 року № 3688 «Про 

затвердження нормативно-правового акта», зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 30 жовтня 2012 року за № 1816/22128, розроблено на 
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 року № 686 
«Про затвердження Порядку визначення розміру частки, що належить державі у 
статутному капіталі господарських організацій, заснованих за участю держави 
на базі об'єднання майна різних форм власності», розроблення якої 
передбачалося Національним планом дій на 2012 рік щодо впровадження 
Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, 
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженим Указом 
Президента України від 12 березня 2012 року № 187/2012. 

Основними цілями прийняття регуляторного акта є: 
1. Забезпечення реалізації повноважень, визначених частиною 

четвертою статті 10¹ Закону України «Про приватизацію державного майна» та 
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 року № 686 
«Про затвердження Порядку визначення розміру частки, що належить державі у 
статутному капіталі господарських організацій, заснованих за участю держави 
на базі об'єднання майна різних форм власності».  

2. Удосконалення механізму діяльності державних органів приватизації 
під час визначення розміру частки, що належить державі у статутному капіталі 
господарських організацій, заснованих за участю держави на базі об'єднання 
майна різних форм власності.  

 
Строк виконання заходів з відстеженням 
 
Заходи з базового відстеження  проводилися з 05.09.2012 по 05.10.2012. 
 
 
 
 



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 затвердження нормативно-
правового акта», 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 з приводу результативності 
запроваджених актом заходів. 

 
Кількість та якість 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 акту та ступеня 

досягнення визначених цілей: 
 

На підставі базового відстеження результативності дії наказу Фонду 
державного майна від 22 жовтня 2012 року № 3688 «Про затвердження 
нормативно-правового акта», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
30 жовтня 2012 року за № 1816/22128, можна зробити висновок, що даний 
регуляторний акт удосконалює механізм діяльності державних органів 
приватизації під час визначення розміру частки, що належить державі у 
статутному капіталі господарських організацій, заснованих за участю держави 
на базі об'єднання майна різних форм власності. 
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