
Звіт 

про результати періодичного відстеження результативності дії  

постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 № 803 «Про 

затвердження Порядку відчуження об’єктів державної власності» 

 

Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності 

якого здійснюється 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 № 803 «Про 

затвердження Порядку відчуження об’єктів державної власності» (далі - 

Постанова). 
 

Назва виконавця заходів повторного відстеження результативності 

Фонд державного майна України. 

 
Цілі прийняття акта 

 

На виконання вимог статті 5 Закону України «Про управління об’єктами 
державної власності» постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 

2007 р. № 803 затверджено Порядок відчуження об’єктів державної 

власності, яким визначено процедурні питання стосовно відчуження об’єктів 

державної власності, а також послідовність дій у таких процедурах 
відповідних суб’єктів управління об’єктами державної власності, суб’єктів 

господарювання та державних органів приватизації. 

Головними цілями прийняття акта було підвищення ефективності 
реалізації майна підприємств, установ та організацій державного сектору 

економіки, що дало змогу досягнути максимального фінансового результату, 

підвищити контроль та мінімізувати зловживання при здійсненні суб’єктами 

господарювання продажу об’єктів державної  власності. 
  

 

Строк виконання заходів з відстеження 

15.02.2012  – 15.03.2012  

 

Тип відстеження 

Періодичне відстеження. 
 

 

Методи одержання результатів відстеження 

 
Під час проведення періодичного відстеження дії Постанови 

застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.  

 



Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних 

 

Дані, на основі яких відстежувалася результативність Постанови, 
отримані на підставі аналізу звітів за результатами відчуження та 

використання коштів, отриманих від продажу майна, які надійшли від 

суб’єктів господарювання відповідно до Порядку відчуження об’єктів 

державної власності. 
Відчуження майна, за результатами продажу якого відстежувалася 

результативність Постанови, погоджувалося Фондом державного майна у 

2009 – 2011 роках. 
Реалізація положень Постанови дозволила встановити чітку процедуру 

та єдиний підхід стосовно відчуження об’єктів державної власності і надала 

можливість спрямовувати більше коштів на погашення заборгованості із 

сплати обов’язкових платежів, вивільнити грошовий ресурс для простого або 
розширеного відтворення суб’єктів господарювання, а також збільшити 

надходження коштів до державного бюджету. 

 
Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

 

У результаті запровадження Постанови створено умови для підвищення 

ефективності реалізації державного майна (в частині основних фондів) 
суб’єктами господарювання (державними підприємствами (їх об’єднаннями), 

установами та організаціями), на балансах яких обліковується таке майно.  

Рівень поінформованості щодо основних положень Постанови  
достатньо високий. 

Витрати коштів та часу для суб’єктів господарювання мінімальні й 

пов’язані з оформленням документів і отриманням відповідних погоджень.   

Згідно з Порядком відчуження об’єктів державної власності Фондом 
державного майна в період з 01.01.2009 по 31.12.2011 за поданням 

відповідних суб’єктів управління надано погодження 189 суб’єктам 

господарювання на відчуження 1009 об’єктів основних фондів. 
Погодження на відчуження зазначеного майна надавались Фондом 

державного майна України за умови продажу цього майна виключно на 

аукціонах. 

Незалежна оцінка вартості майна (початкова вартість), на яке надано 
погодження (згода) на відчуження, становить 1 011 226,06 тис. грн (з 

урахуванням ПДВ). 

 

№, 

з/п 

Показники  результативності 2009-2011 

1 Кількість суб’єктів господарювання, 
яким надано погодження 

189 

2 Загальна кількість основних фондів, 1009 



одиниць 

3 Незалежна оцінка вартості майна 

(початкова вартість), на яке надано 
погодження (згода) на відчуження, 

тис. гривень 

1 011 226,06 

4 Кількість суб’єктів господарювання, 

які надали звіти 

48 

5 Загальна кількість проданих основних 

фондів, одиниць 

110 

6 Обсяг коштів, отриманих від продажу 

майна, тис. гривень 

170 650,91 

7 Обсяг коштів, спрямованих до 
державного бюджету (в т. ч. сплата 

податків), тис. гривень 

64 234,68 

8 Обсяг коштів, спрямованих на 

погашення заборгованостей із 

заробітної плати, тис. гривень  

17 179,58 

9 Обсяг коштів, спрямованих на 

інвестування (зокрема на придбання 
майна, проведення ремонтів), тис. 

гривень 

39 699,46 

 

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

 

На підставі результатів періодичного відстеження результативності дії 
Постанови  можна зробити висновок про її доцільність. 

Впровадження цього регуляторного акта дало змогу: 

  підвищити ефективність продажу об’єктів державної власності; 

збільшити надходження коштів до Державного бюджету України; 
  спрямувати більше коштів на виплати заробітної плати, погашення 

заборгованості із сплати податків і зборів та інших обов’язкових платежів; 

  вивільнити грошовий ресурс для проведення модернізації та розвитку 
нових напрямів діяльності. 

Постанова встановила чіткий механізм та способи відчуження об’єктів 

державної власності, врегулювала процедурні питання реалізації відповідних 

повноважень Фонду та інших суб’єктів управління об’єктами державної 
власності, а також суб’єктів господарювання. 

 

 
 

Голова Фонду                                                                  О. Рябченко 


