
ЗВІТ 

про повторне відстеження результативності   наказу Фонду державного 

майна України від 02 квітня 2012 року № 438 «Про внесення змін до 

Положення про порядок приватизації об’єктів незавершеного 

будівництва», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

 08 травня 2012 року за №726/21039 

 

 

1. Вид та назва регуляторного акта: 

 

Наказ Фонду державного майна України від 02 квітня 2012 року № 438 
«Про внесення змін до Положення про порядок приватизації об’єктів 

незавершеного будівництва», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

08 травня 2012 року за №726/21039.   

 
 

2. Назва виконавця заходів з відстеження: 

 

Фонд державного майна України.  

 

 

3. Цілі прийняття акта: 

 

Наказ Фонду державного майна України від 02 квітня 2012 року № 438 

«Про внесення змін до Положення про порядок приватизації об’єктів 
незавершеного будівництва» розроблено на виконання схваленого Кабінетом 

Міністрів України на засіданні від 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 КМУ від 20.02.2012 № 4943/1/1-12).  

Ціллю прийняття регуляторного акта є приведення у відповідність 

існуючого нормативно-правового акта, що регламентує порядок приватизації 
об’єктів незавершеного будівництва, які перебувають в державній власності і 

не можуть бути добудовані через відсутність джерел фінансування, до вимог 

чинного законодавства, а також скасування нормативно-правового акту 

Фонду, норми якого 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».  

  

 
4. Строк виконання заходів з відстеження: 

 

Заходи з повторного  відстеження регуляторного акта проводилися з 
01.06.2013 по 30.06.2013.  

 



5. Тип відстеження: 

 

Повторне відстеження.  

 
 

6. Методи одержання результатів відстеження: 

 

Збір статистичних даних.  
  

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, 

а також способи одержання даних: 

 

Актом, результативність якого відстежується, приведено у 

відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законів 
України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми 

приватизації на 2012-2014 роки» загальні правила включення об’єктів 

незавершеного будівництва до переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації, підготовки, організації і проведення продажу.  

  Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось 

шляхом моніторингу кількості включених об’єктів незавершеного 

будівництва до переліку об’єктів, що підлягають приватизації,   кількості 
приватизованих об’єктів незавершеного будівництва та надходження коштів 

від їх приватизації.  

  
 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта: 

 

Наказом приведено у відповідність до вимог чинного законодавства 
України з питань приватизації загальні правила включення об’єктів 

незавершеного будівництва до переліку об’єктів, що підлягають 

приватизації, підготовки, організації і проведення продажу.  
За результатами повторного відстеження за період з 01.06.2012 по 

01.06.2013 до переліку об’єктів незавершеного будівництва державної 

власності, що підлягають приватизації, було включено 6 об’єктів.    

За період з 01.06.2012 по 01.06.2013 було приватизовано 18 об’єктів 
незавершеного будівництва державної власності на суму 1372,8 тис. грн.  

  

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей: 

 

На підставі отриманих показників повторного відстеження 
результативності дії наказу можна зробити висновок про його ефективність 

та досягнення визначених цілей. 



Наказом приведено у відповідність до вимог чинного законодавства 

України з питань приватизації загальні правила включення об’єктів 

незавершеного будівництва до переліку об’єктів, що підлягають 

приватизації, підготовки, організації і проведення продажу, врегульовано 
механізм приватизації об’єктів незавершеного будівництва.  

 

 

 
Голова Фонду                                                             

державного майна України                                                       О.Рябченко 

 
 


