
ЗВІТ 

про повторне відстеження результативності дії  

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», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 

травня 2012 року за № 753/21066 

 

 

 

1. Вид та назва регуляторного акта: 

 

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

«Порядок  продажу  об’єктів  малої  приватизації  шляхом викупу, на  аукціоні 
(у  тому числі  за  методом  зниження  ціни,   без  (оголошення ціни), за 

конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону», 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 травня 2012 року за                           
№ 753/21066. 

  

2. Назва виконавця заходів з відстеження: 

 

Фонд державного майна України. 

 

3. Цілі прийняття акта: 

 

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

«Порядок  продажу  об’єктів  малої  приватизації  шляхом викупу, на  аукціоні 

(у  тому числі  за  методом  зниження  ціни,   без  (оголошення ціни), за 
конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону» (далі - 

Наказ) 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 

Кабінету Міністрів України від 20.02.2012  № 4943/1/1-12). 

Ціллю прийняття Наказу є 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». 

 



 

4. Строк виконання заходів з відстеження: 

 

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 відстежувалась 

результативність, а також способи одержання даних: 

 

Повторне відстеження результативності регуляторного акта 

здійснювалось шляхом моніторингу кількості приватизованих об'єктів 
державної власності груп А, Д та Ж, надходження коштів від їх приватизації. 

  

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта: 

 

Наказом було приведено у відповідність до вимог чинного законодавства 

України з питань приватизації порядок  продажу  об’єктів  малої  приватизації  

шляхом викупу, на  аукціоні (у  тому числі  за  методом  зниження  ціни,   без  
(оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за 

принципом аукціону. 

За період з 01.06.2012 по 31.05.2013 було приватизовано 129 об'єктів 

державної власності груп А, Д та Ж на загальну суму 38 366,4 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 досягнення 

визначених цілей. 
У результаті прийняття Наказу було приведено процедуру продажу 

об'єктів державної власності груп А, Д та Ж, у тому числі разом із земельними 

ділянками державної власності, на яких ці об’єкти розташовані до вимог 

чинного законодавства України з питань приватизації. 
Наказом було встановлено механізм 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, встановлено загальні правила підготовки, 

організації і проведення продажу, визначено порядок створення і діяльності 

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



питання продажу майна, що залишилось після задоволення вимог кредиторів 

державного підприємства, визнаного банкрутом за рішення господарського 

суду. Зазначене дозволило Фонду державного майна України здійснювати 

реалізацію своїх повноважень в частині продажу об’єктів малої приватизації та 
сприяє збільшенню надходжень до Державного бюджету України. 

 

 

 

 

 

Голова Фонду                                                                         О. Рябченко 


