
                                                          Звіт 

про базове відстеження результативності дії регуляторного акта  

 

Вид та назва регуляторного акта 
 

 Наказ Фонду державного майна України від 14.06.2012 № 2946 «Про внесення 

змін до наказу Фонду державного майна України від 30 серпня 2000 року № 1798», 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.07.2012 за № 1106/21418. 

 

Назва виконавця заходів з відстеження 
 

Фонд державного майна України. 

 

Цілі прийняття акта 

 

Наказ Фонду державного майна України від 14.06.2012 № 2946 «Про внесення 

змін до наказу Фонду державного майна України від 30 серпня 2000 року № 1798», 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.07.2012 за № 1106/21418, 

розроблено на виконання схваленого Кабінетом Міністрів України на засіданні 

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 Кабінету Міністрів України від 20.02.2012 

№ 4943/1/1-12). 

Основними цілями прийняття регуляторного акта, є приведення його у 

відповідність до вимог Законів України «Про Державну програму приватизації», «Про 

внесення змін до деяких Законів України з питань приватизації щодо реалізації 

положень Державної програми приватизації на 2012-2014 роки» та «Про Фонд 

державного майна України», врегулювання процедури отримання державними 

органами приватизації інформації від потенційних покупців об’єктів державної 

власності, які підлягають приватизації та навпаки, з метою вивчення державними 

органами приватизації попиту та визначення способу приватизації кожного об’єкта.  

 

Строк виконання заходів з відстеження 
 

Заходи з базового відстеження  регуляторного акта проводилися з 08.05.2012р. 

до 08.06.2012 р. 

 

Тип відстеження 

 

Базове. 

 

Методи одержання результатів відстеження 

      

 Статистичні дані.  

Для цього регуляторного акта пропонується постійний строк дії з визначенням 

можливості подальшого перегляду ефективності його дії та можливого внесення до 

нього змін і доповнень. 

 



  

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, 

а також способи одержання даних 
     

Актом, результативність якого відстежується, приводяться у відповідність до 

вимог Законів України «Про Державну програму приватизації», «Про внесення змін до 

деяких Законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної 

програми приватизації на 2012-2014 роки» та «Про Фонд державного майна України» 

єдині вимоги для всіх потенційних покупців щодо надання інформації.  

Результат виконання акта дасть змогу забезпечити урегулювання питань, які 

виникають при вивченні державними органами приватизації попиту на об’єкти 

приватизації на підставі аналізу отриманих від потенційних покупців анкет, 

пропозицій та зауважень.  

Джерелом інформації для проведення моніторингу є заповнені у встановленому 

порядку і за встановленою формою потенційними покупцями анкети, які розміщені на 

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 результатів базового відстеження результативності дії наказу ФДМУ 

від 14 червня 2012 № 2946 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна 

України від 30 серпня 2000 року № 1798», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 04.07.2012 за № 1106/21418, від зацікавлених сторін не надходило зауважень 

та пропозицій, що говорить про відповідність акту сьогоденним реаліям та чинному 

законодавству України, а також дасть змогу здійснювати процес приватизації за 

єдиними правилами, що сприяє об’єктивності отриманих результатів. 

Даний регуляторний акт сприятиме у визначенні способів приватизації об’єктів 

державної власності та прозорості процесу приватизації, що зумовить позитивні 

наслідки, як для держави, так і суб’єктів господарювання. 

   

 

 

Голова  Фонду                                                             О. Рябченко 
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