
ЗВІТ 

про повторне відстеження результативності постанови Кабінету 

Міністрів України від 31.05.2012 № 487 «Про затвердження Порядку 

здійснення контролю за виконанням зобов’язань, визначених умовами 

договорів купівлі – продажу об’єктів, приватизація яких проводиться на 

підставі рішень Кабінету Міністрів України» 

 

    Вид та назва регуляторного акта 

 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2012 № 487 «Про 

затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням зобов’язань, 

визначених умовами договорів купівлі – продажу об’єктів, приватизація яких 
проводиться на підставі рішень Кабінету Міністрів України». 

 

       Назва виконавця заходів з відстеження 

 

       Фонд державного майна України. 

 

       Цілі прийняття акта 

 

       Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2012 № 487 «Про 

затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням зобов’язань, 

визначених умовами договорів купівлі – продажу об’єктів, приватизація яких 
проводиться на підставі рішень Кабінету Міністрів України» розроблена 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 Уряду від 20.02.2012     

№ 4943/1/1-12). 

Основними цілями прийняття регуляторного акта є приведення його у 
відповідність з вимогами 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» і вдосконалення 

процедури здійснення контролю за виконанням зобов’язань, визначених 

умовами договорів купівлі-продажу об’єктів, приватизація яких здійснюється  

на підставі рішень Кабінету Міністрів України. 
 

Строк виконання заходів з відстеження 

 
       Заходи з повторного відстеження регуляторного акта проводилися з 

01.07.2013 по 30.07.2013. 

 

 Тип відстеження 
   Повторне. 

 



       Методи одержання результатів відстеження 

 

       Статистичні дані. 

       Для цього регуляторного акта пропонується постійний строк дії з 

визначенням можливості подальшого перегляду ефективності його дії та 
внесення до нього змін і доповнень. 

 

       Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а 

також способи одержання даних 

 

Актом, результативність якого відстежується, приводиться у відповідність 

із вимогами 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» процедура проведення контролю за виконанням 

зобов’язань, визначених умовами договорів купівлі-продажу об’єктів, 
приватизація яких здійснюється на підставі рішень Кабінету Міністрів України. 

       Джерелом інформації для проведення моніторингу є звіти центрального 

апарату Фонду та регіональних відділень, які постійно надаються Фонду 

державного майна. 
 

  Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

 

 Станом на 30 липня 2013 року на обліку органів приватизації знаходиться 

131 договір купівлі-продажу, приватизація яких здійснюється на підставі рішень 

Кабінету Міністрів України. З них 106 договорів у центральному апараті Фонду 

державного майна України та 25 договорів у регіональних відділеннях. 
 Станом на 30 липня 2013 року внесено інвестицій на суму 5267 млн грн, 

1183,63 млн дол. США, що відповідає умовам договорів. За умовами зазначених 

договорів повинно бути внесено 4823,77 млн грн та 898 млн дол. США.  
        

       Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

 

Реалізація постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2012 № 487 

«Про порядок здійснення контролю за виконанням зобов’язань,  визначених 

умовами договорів купівлі-продажу об’єктів, приватизація яких здійснюється  
на підставі рішень Кабінету Міністрів України» забезпечила вдосконалення 

процедури здійснення контролю за виконанням зобов’язань, визначених 

умовами договорів купівлі-продажу об’єктів, приватизація яких здійснюється на 

підставі рішень Кабінету Міністрів України, та підвищення якості контролю за 
виконанням зобов’язань, визначених умовами цих договорів купівлі-продажу. 

 

    
     Голова Фонду                                                   О. Рябченко  
 


