
Звіт 

про результати повторного відстеження результативності дії  наказу 

Фонду державного майна України, Міністерства економіки України від 

30.06.2010 № 905/773 «Про затвердження Порядку погодження змін умов 

продажу, включаючи початкову вартість, на повторному аукціоні» 

 

Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності 

якого здійснюється 

 

Наказ Фонду державного майна України, Міністерства економіки України 

від 30.06.2010 № 905/773 «Про затвердження Порядку погодження змін умов 
продажу, включаючи початкову вартість, на повторному аукціоні» (далі - 

Наказ) 

 

Назва виконавця заходів базового відстеження результативності 
 

Фонд державного майна України. 

 
Цілі прийняття акта 

 

Основними цілями прийняття акта було підвищення ефективності 
реалізації майна підприємств державного сектору економіки з метою 

поповнення обігових коштів, зменшення витрат на утримання основних 

фондів, які вибули з виробничого процесу, погашення  заборгованості  та 

інвестування у проведення модернізації і розвитку нових напрямів 
діяльності. 

Крім того, була запроваджена єдина, чітка та прозора процедура 

погодження з Фондом державного майна України змін умов продажу, 
включаючи початкову вартість, у разі повторного продажу на аукціоні 

нерухомого майна, а також повітряних та морських суден, суден 

внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту. 

Підготовка проекту регуляторного акта була обумовлена, насамперед, 
необхідністю: 

реалізації    положень     постанови    Кабінету    Міністрів    України  від 

2 березня 2010 р. № 220 «Про внесення змін до Порядку відчуження об’єктів 
державної власності»; 

встановлення чіткої процедури та єдиних підходів щодо погодження 

Фондом змін умов продажу, включаючи початкову вартість, у разі 

повторного продажу на аукціоні; 
мінімізації суб’єктивних чинників при прийнятті рішень про погодження 

змін умов продажу, включаючи початкову вартість, у разі повторного 

продажу на аукціоні;  

посилення контролю з боку Фонду за процесом відчуження окремих 
видів майна державних підприємств (їх об’єднань), установ та організацій. 

 



 

Строк виконання заходів з відстеження 

01.05.2012  – 01.06.2012  

 
Тип відстеження 

повторне відстеження. 

 

Методи одержання результатів відстеження 

 

Під час проведення повторного відстеження дії Наказу 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 Наказу, 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 Наказу, погоджувалося Фондом державного майна у 2010 – 
2011 роках. 

Реалізація положень Наказу 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 Наказу 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 Наказу  достатньо 
високий. 

Витрати коштів та часу для суб’єктів господарювання мінімальні й 

пов’язані з оформленням документів і отриманням погоджень (рішень) 

Фонду державного майна України.   
 

 

 

 

 

 

 



№, 

з/п 

Показники  результативності  2010 - 2011 рік 

1 Кількість суб’єктів господарювання, які 
надали звіти 

17 

2 Загальна кількість проданих основних 
фондів, одиниць 

25 

3 Обсяг коштів, отриманих від продажу 

майна, тис. гривень 

103 690,67 тис. грн  

4 Кількість одиниць основних фондів, 

реалізованих із зменшенням початкової 

вартості 

2 

5 Частка основних фондів, реалізованих із 
зменшенням початкової вартості (у 

відсотках від загальної кількості об’єктів) 

8 

6 Обсяг коштів, спрямованих до державного 

бюджету (в т. ч. сплата податків), тис. 

гривень 

53 117,54  

7 Обсяг коштів, спрямованих на погашення 

заборгованостей із заробітної плати, тис. 
гривень  

540,51  

8 Обсяг коштів, спрямованих на інвестування 

(зокрема на придбання майна, проведення 

ремонтів), тис. гривень 

16 883,5  

 

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

 

На підставі результатів базового відстеження результативності дії 
Наказу  можна зробити висновок про його 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. 

Також Наказ врегулював проблемні питання, пов’язані з 

удосконаленням процедури відчуження суб’єктами господарювання об’єктів 
державної власності у разі зміни умов продажу, включаючи початкову 

вартість, на повторному аукціоні, 

 

 
Голова Фонду                                                                  О. Рябченко 


