
Звіт  

про базове відстеження результативності дії 

 наказу Фонду державного майна України від 23 квітня 2013 року № 551 

«Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Фонду 

державного майна України» 

 

 

1. Вид та назва регуляторного акта 

Наказ Фонду державного майна України від 23 квітня 2013 року № 551 

«Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Фонду 

державного майна України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 
16 травня 2013 року за № 745/23277. 

 

2. Назва виконавця заходів базового відстеження результативності 

Фонд державного майна України. 
 

3. Цілі прийняття акта 

Наказ Фонду державного майна України від 23 квітня 2013 року № 551 
«Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Фонду 

державного майна України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

16 травня 2013 року за № 745/23277, розроблено з метою приведення у 

відповідність до вимог чинного законодавства таких нормативно-правових 
актів Фонду державного майна України: 

- наказу Фонду державного майна України від 14 травня 1996 року  

№ 527 «Про затвердження Порядку придбання акцій за їх номінальною 
вартістю за компенсаційні сертифікати керівництвом підприємства», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 травня 1996 року за  

№ 240/1265, який було розроблено на виконання Указу Президента України від  

19 березня 1996 року № 194/96 «Про завдання та особливості приватизації 
державного майна у 1996 році». На сьогодні зазначений Указ Президента 

України втратив чинність; 

- наказу Фонду державного майна України від 19 серпня 1997 року  
№ 900 «Про затвердження Порядку додаткового придбання акцій ВАТ його 

керівництвом за їх номінальною вартістю за компенсаційні сертифікати та 

житлові чеки», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 вересня 1997 

року за № 412/2216. Цей Порядок було розроблено на виконання пункту 2.5 
розділу 2 частини ІІ Державної програми приватизації на 1997 рік, постанови 

Кабінету Міністрів України від 07 лютого 1996 року № 161 «Про порядок обігу 

сертифікатів, отриманих громадянами України як компенсацію втрат від 

знецінення грошових заощаджень в установах Ощадного банку та колишнього 
Укрдержстраху», які на сьогодні втратили чинність. 

На сьогодні у даній сфері правового регулювання діють такі 

нормативно-правові акти: 
- Закон України «Про приватизацію державного майна»; 

- Закон України «Про Державну програму приватизації». 



4. Строк виконання заходів з відстеження 

Заходи з базового відстеження регуляторного акта проводилися з 

01.10.2013 по 01.11.2013. 

 
5. Тип відстеження 

Базове. 

 

6. Методи одержання результатів відстеження 

Соціологічні. 

 

7. 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 «Про визнання такими, що втратили 
чинність, деяких наказів Фонду державного майна України», аналіз 

регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення було розміщено на 

офіційному веб – сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua), на 
сторінці «Нормативна база», «Регуляторні акти» та «Повідомлення про 

оприлюднення», де аналізувалася громадська думка, пропозиції та зауваження 

стосовно результативності запроваджених актом заходів. 

 
8. Кількісні та якісні 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. 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

У результаті прийняття наказу Фонду державного майна України від  

23 квітня 2013 року № 551 «Про визнання такими, що втратили чинність, 

деяких наказів Фонду державного майна України», зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 16 травня 2013 року за № 745/23277, було 

приведено нормативно-правові акти Фонду державного майна України у 

відповідність до вимог чинного законодавства. 

 
 

 

 

Голова Фонду         О. Рябченко 

 

«_____»__________ 2013 р. 


