
З В І Т 

про повторне відстеження результативності регуляторного акта 

 

Вид та назва регуляторного акта 

Наказ Міністерства фінансів України, Фонду державного майна України 

від 04.01.2013 № 2/23 «Про внесення змін до нормативно-правового акта», 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.01.2013 за № 188/22720.  

 

Назва виконавця заходів з відстеження 

Фонд державного майна України. 

 

Цілі прийняття акта 

Спільний наказ Міністерства фінансів України, Фонду державного майна 

України «Про внесення змін до нормативно-правового акта» (далі – спільний 

наказ) розроблений у зв’язку з набранням чинності Законом України «Про 

внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації 

положень Державної програми приватизації на 2012-2014 роки» (від 13 січня 

2012 року № 4336-VI) та з метою приведення Положення про порядок 

здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають 

приватизації, затвердженого спільним наказом Міністерства фінансів України, 

Фонду державного майна України від 26 січня 2001 року №49/121, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції 08 лютого 2001 року за №121/5312, у 

відповідність до чинного законодавства. 

 

Строк виконання заходів з відстеження 

Заходи з повторного відстеження спільного наказу від 04.01.2013 № 2/23 

проводилися з 24.02.2014 до 21.03.2014. 

 

Тип відстеження 

Повторне. 

Методи одержання результатів відстеження 

Вид даних відстеження - статистичні показники: 
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кількість підприємств, стосовно яких працівниками Фонду державного 

майна України було проведено аналіз фінансового стану з метою прийняття 

відповідних рішень щодо подальшої приватизації підприємств (вибору способу 

приватизації) або подальшої їх реструктуризації. 

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а 

також способи одержання даних 

Спільний наказ Міністерства фінансів України, Фонду державного майна 

України «Про внесення змін до нормативно-правового акта» вносить  зміни до 

Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що 

підлягають приватизації, затвердженого спільним наказом Міністерства 

фінансів України, Фонду державного майна України від 26 січня 2001 року 

№49/121, яке регулює питання, пов’язані зі встановленням єдиного порядку і 

основоположних методичних засад аналізу фінансового стану підприємств, що 

підлягають приватизації, який проводиться за спрощеною схемою. 

Нормативний акт забезпечує реалізацію норм Закону України «Про 

приватизацію державного майна» та інших нормативно-правових актів. 

Відповідно до вимог статей 10 та 13 Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» звіт про 

повторне відстеження результативності спільного наказу буде розміщено на 

офіційній сторінці Фонду державного майна України в мережі Інтернет 

(www.spfu.gov.ua), з метою проведення аналізу громадської думки, пропозицій 

та зауважень з приводу результативності запроваджених актом заходів. 

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

Основним показником результативності акта є кількість проведених 

працівниками Фонду державного майна України експертиз фінансового стану, 

проведеного відповідно до Положення про порядок здійснення аналізу 

фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації. 

За результатами повторного відстеження за визначеними статистичними 

показниками за період з 24.02.2014 по 21.03.2014 Фондом державного майна 

України було проведено аналіз фінансового стану 6 підприємств з метою 
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прийняття відповідних рішень щодо подальшої приватизації підприємств 

(вибору способу приватизації) або подальшої їх реструктуризації. 

 

Звіт про повторне відстеження результативності спільного наказу 

Міністерства фінансів України, Фонду державного майна України «Про 

внесення змін до нормативно-правового акта» підготовлено Управлінням з 

питань оціночної діяльності Департаменту координації розробки та виконання 

програмних документів, оцінки та розпорядження об’єктами державної 

власності ФДМУ (01133, м.Київ, вул. Кутузова, 18/9, тел./факс 200-36-33). 

 

 

 

Голова Фонду                                                         О. Рябченко 

 


