
                                                          Звіт 

про базове відстеження результативності дії регуляторного акта  

 

 

Вид та назва регуляторного акта 
 

Наказ Фонду державного майна України та Міністерства аграрної політики та 

продовольства України від  06.07.2012 № 3080/398 «Про внесення змін до нормативно-

правового акта», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.07.2012 за              

№ 1248/21560. 

 

Назва виконавця заходів з відстеження 
 

Фонд державного майна України. 

 

Цілі прийняття акта 

 

 Наказ Фонду державного майна України та Міністерства аграрної політики та 

продовольства України від  06.07.2012 № 3080/398 «Про внесення змін до нормативно-

правового акта», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.07.2012 за              

№ 1248/21560, 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 внесення змін до деяких Законів України 

з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 

2012-2014 роки», «Про особливості приватизації майна в агропромисловому 

комплексі» та «Про Фонд державного майна України», врегулювання процедури 

приватизації майна підприємств і організації рибної галузі, забезпечення її прозорості і 

відкритості.  

 

Строк виконання заходів з відстеження 

 

Заходи з базового відстеження  проводилися з 08.05.2012р. до 08.06.2012р. 

 

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. 
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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 та Міністерства аграрної політики та продовольства 

України «Про внесення змін до 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 була 

можливість висловити громадську думку, пропозиції та зауваження з приводу 

результативності запроваджених актом заходів, що є також і джерелом для налізу, 

моніторингу його результативності.  

Актом, результативність дії якого відстежується, приводяться у відповідність до 

вимог Законів України «Про внесення змін до деяких Законів України з питань 

приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012-2014 

роки», «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» та «Про 

Фонд державного майна України» встановлюються єдині вимоги для всіх суб’єктів 

приватизації рибної галузі.  

 

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 Фонду 

державного майна України та Міністерства аграрної політики та продовольства 

України від 06.07.2012 № 3080/398 «Про внесення змін до нормативно-правового 

акта», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.07.2012 за № 1248/21560, від 

зацікавлених сторін не надходило зауважень та пропозицій, що свідчить про 

відповідність акту сьогоденним реаліям та чинному законодавству України.  

Даний регуляторний акт сприятиме забезпеченню здійснення процесу 

приватизації майна підприємств і організацій рибного господарства держави у 

відповідності до вимог чинного законодавства, забезпечить удосконалення процесу 

приватизації, що зумовить позитивні наслідки, як для держави, так і суб’єктів 

господарювання. 

   

 

Голова  Фонду                                                             О. Рябченко 
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