
ЗВІТ 

про повторне відстеження результативності наказу Фонду державного 

майна України від 03.05.2012 № 605 «Про затвердження Порядку внесення 

змін до договорів купівлі-продажу державного майна» 

 

  Вид та назва регуляторного акта 

 

 Наказ Фонду державного майна України від 03.05.2012 № 605 «Про 

затвердження Порядку внесення змін до договорів купівлі-продажу державного 
майна». 

 

       Назва виконавця заходів з відстеження 

 

       Фонд державного майна України. 

 

       Цілі прийняття акта 

 

       Наказ Фонду державного майна України від 03.05.2012 № 605 «Про 

затвердження Порядку внесення змін до договорів купівлі-продажу державного 

майна» 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 
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 врегулювання 

взаємовідносин між органом приватизації та власником об’єкта, з яким 
укладений договір купівлі-продажу цього об’єкта, при внесенні змін до 

договору під час дії його умов, прозорість механізму і єдиний підхід при 

розгляді та прийнятті рішення органом приватизації з цього питання. 

 
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 

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 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» єдині вимоги для всіх покупців щодо виконання 
умов договорів купівлі-продажу. 

       Результат виконання акта дасть змогу забезпечити встановлення єдиного 

механізму реалізації покупцями свого права на внесення змін до договорів 
купівлі-продажу, передбаченого як спеціальним законодавством з питань 

приватизації, так і загальним цивільним законодавством. 

  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 

 

  Результати перевірок стану виконання інвестиційних зобов’язань та інших 

зобов’язань, виражених у грошовій формі, засвідчили, що такі зобов’язання 

містять 880 договорів купівлі-продажу пакетів акцій, 389 договорів купівлі-
продажу об’єктів малої приватизації і 88 договорів купівлі-продажу об’єктів 

незавершеного будівництва. 

       З моменту прийняття наказу Фонду державного майна України «Про 

затвердження Порядку  внесення змін до договорів купівлі-продажу державного 
майна» було укладено 91 договір про внесення змін до договорів купівлі-

продажу об’єктів приватизації. 

 
  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

 

  Реалізація наказу Фонду державного майна України від 03.05.2012 № 605 
«Про затвердження Порядку  внесення змін до договорів купівлі-продажу 

державного майна» забезпечила впорядкування і скорочення витрат суб’єктів 

господарювання на вирішення питань розпорядження власним майном; 
можливість реалізації власниками об’єктів приватизації передбаченого 

законодавством права на внесення змін до договорів купівлі-продажу у разі 

виникнення такої необхідності; недопущення зменшення відповідальності 

власника перед державою та скорочення загального обсягу інвестицій у разі 
внесення змін до договорів купівлі-продажу; досягнення соціально-економічної 

ефективності приватизованих підприємств, залучення інвестицій для їх 

розвитку. 
 

 

Голова Фонду                                                                            О. Рябченко 

 
 
 


