
Звіт  

про результати періодичного відстеження результативності дії 

Постанови Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 № 689 «Про 

затвердження Порядку продажу об’єктів, що підлягають приватизації, 

разом із земельними ділянками державної власності»  

 

 Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності 

якого здійснюється: 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 № 689 «Про 
затвердження Порядку продажу об’єктів, що підлягають приватизації, разом 

із земельними ділянками державної власності» (далі – Постанова). 

 
 Назва виконавця заходів з повторного відстеження 

результативності:    

Фонд державного майна України. 

 
 Цілі прийняття акта: 

 Визначення Порядку продажу об’єктів, що підлягають приватизації, 

разом із земельними ділянками державної власності розроблено відповідно 

до вимог, встановлених частиною першою статті 128 Земельного кодексу 
України та статті 18

1
 Закону України «Про приватизацію державного майна». 

          Головними цілями прийняття акта є забезпечення правових підстав 

державними органами приватизації здійснювати продаж об’єктів 
приватизації разом із земельними ділянками, та виконання плану на 

поточний рік з надходження коштів до Державного бюджету України від 

продажу таких земельних ділянок. 

 
 Строк виконання заходів з відстеження: 

З 01.09.2013 по 30.09.2013.  

 

 Тип відстеження: 

Періодичне відстеження. 

 

 Методи одержання результатів відстеження: 

 Періодичне відстеження дії Постанови здійснювалося за допомогою 

статистичних даних. 

 
 Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних: 

 Дані, на основі яких відстежувалася результативність Постанови, 

отримані за результатами статистичної звітності за період з 01.09.2013 по 
30.09.2013, отриманої від регіональних відділень Фонду державного майна 

України, про кількість проданих об’єктів приватизації разом із земельними 

ділянками та коштів, що надійшли від їх продажу. 
 



  

 
         Кількісні та якісні значення показників результативності акта:  

У результаті запровадження Порядку створено правові підстави для 

продажу об’єктів, що підлягають приватизації, разом із земельними 
ділянками державної власності. 

Рівень поінформованості стосовно основних положень Порядку 

достатньо високий. 

Дія акту поширюється на необмежену кількість суб’єктів 
господарювання, які відповідно до Закону України «Про приватизацію 

державного майна» можуть бути покупцями об’єктів приватизації. 
 

№ 

з/п 

 

 

Показники 

результативності 

Одиниця 

виміру 

Результати 

періодичного 

відстеження 

01.09.2013 – 

30.09.2013 

 

Результати 

повторного 

відстеження 

01.12.2010– 

30.12.2010 

1. Кількість 

проданих 
об’єктів  

шт. 

 

6 5 

2. Сума коштів, 

грн. 

грн. 

 

2 702 400,00 

 

1 381 245,00 

 

 Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей: 

На підставі порівняльного аналізу показників результативності дії 

Постанови Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 № 689 можна зробити 

висновок про її доцільність. 

Порядок реалізує повноваження державних органів приватизації щодо 
продажу земельних ділянок державної власності, на яких розташовані 

об’єкти, які підлягають приватизації, таким чином, створює умови для 

надходження коштів до Державного бюджету України. 
За результатами звітів отриманих від регіональних відділень Фонду 

державного майна України, з початком застосування норм Постанови 

Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 № 689 під час продажу об’єктів 

приватизації, кількість проданих об’єктів приватизації та сума коштів від 
продажу об’єктів приватизації за період з 01.09.2013 по 30.09.2013 більші за 

суму та кількість проданих об’єктів, які були зазначені у звіті з повторного 

відстеження результативності Порядку у 2010 році.  

Зважаючи на це простежується позитивна динаміка використання 
Порядку. 

Варто зазначити, що в Порядку простежуються деякі недосконалості, 

зважаючи на це на даний час відбувається процес внесення змін до даного 
акту. 

 

Голова Фонду                                                                          О. Рябченко 


