
ЗВІТ 

про повторне відстеження результативності дії наказу Фонду державного 

майна України від 10.05.2012 № 640 «Про внесення змін до наказу Фонду 

державного майна України від 27.07.2000 № 1559», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 25.05.2012 за № 838/21150. 

 

1. Вид та назва регуляторного акта 

Наказ Фонду державного майна України від 10.05.2012 № 640 «Про 

внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27.07.2000     

№ 1559», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.05.2012 за         

№ 838/21150.  

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження 

Фонд державного майна України 

 

 3. Цілі прийняття акта 

 Наказ Фонду державного майна України від 10.05.2012 № 640 «Про 

внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27.07.2000     

№ 1559» розроблено у зв’язку з прийняттям 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 з метою приведення Організаційних 

заходів щодо формування Переліку економічної інформації, яка характеризує 

фінансово-майновий стан підприємств, що підлягають приватизації, з метою 

визначення способу їх продажу на підставі аналізу попиту потенційних 

покупців, затвердженого наказом Фонду державного майна України            

від 27.07.2000 №1559, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

14.08.2000 за №498/4719, у відповідність до чинного законодавства.  

 Наказом внесено зміни до наказу ФДМУ від 27.07.2000 №1559 «Про 

організаційні заходи щодо формування Переліку економічної інформації, яка 



характеризує фінансово-майновий стан підприємств, що підлягають 

приватизації, з метою визначення способу їх продажу на підставі аналізу 

попиту потенційних покупців» та затверджено зміни  до Організаційних 

заходів щодо формування Переліку економічної інформації, яка характеризує 

фінансово-майновий стан підприємств, що підлягають приватизації, з метою 

визначення способу їх продажу на підставі аналізу попиту потенційних 

покупців. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження 

Заходи з базового відстеження регуляторного акта проводилися з 

11.06.2012 по 11.06.2013. 

 

5. Тип відстеження 

Повторне 

 

6. Методи одержання результатів відстеження 

Статистичні дані. 

Для цього регуляторного акта пропонується необмежений строк дії. 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних 

Результативність нормативно-правового акта відстежувалася на основі 

Переліку об’єктів груп В, Г та об’єктів агропромислового комплексу, які 

підлягають підготовці до продажу з метою їх подальшого продажу, змін та 

доповнень до нього, затверджених наказами Фонду державного майна 

України. 

8. Показники результативності акта 

За результатами повторного відстеження за визначеними 

статистичними показниками за період з 11.06.2012 по 11.06. 2013 Фондом 



державного майна України отримана, опрацьована та оприлюднена 

економічна інформація, яка характеризує фінансово-майновий стан 

підприємств, що підлягають приватизації, з метою визначення способу їх 

продажу на підставі аналізу попиту потенційних покупців по 14 

підприємствах. 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

На підставі результатів повторного відстеження результативності дії 

нормативно-правового акта можна зробити висновок про його доцільність. 

Даний регуляторний акт забезпечує виконання вимог пунктів 8 та 11 

Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки, затвердженої Законом 

України "Про Державну програму приватизації" від 13 січня 2012 року         

№ 4335-VI, з метою врахування особливостей фінансово-майнового стану та 

конкурентоспроможності підприємств, що підлягають приватизації. 

Періодичне відстеження результативності акта буде здійснено в червні 

2016 року. 

 

 

 

Голова Фонду  

державного майна України                                                           О. Рябченко 


