
ЗВІТ 

про базове відстеження результативності регуляторного акта 

 

 

1. Вид та назва регуляторного акта 

Проект наказу Фонду державного майна України  «Про визнання таким, 
що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України  від 18 серпня  

2011 року  № 1229». 

2. Назва виконавця заходів з відстеження 

Фонд державного майна України. 

3. Цілі прийняття акта 

Ціллю прийняття проекту наказу є приведення нормативно-правових 
актів Фонду державного майна України у відповідність із чинним 

законодавством.  

4. Строк виконання заходів з відстеження 

Заходи з базового відстеження регуляторного акта проводилися з 
05.07.2013 по 05.08.2013. 

5. Тип відстеження 

Базове. 

6. Методи одержання результатів відстеження 

Соціологічний. 

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 внесення змін до Порядку та 

умов користування Єдиним реєстром об’єктів державної власності», аналіз 
регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення було розміщено на 

офіційному веб-сайті Фонду державного майна України, де аналізується 

громадська думка, пропозиції та зауваження щодо проекту регуляторного акта. 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

Прогнозні значення кількісних та якісних показників результативності 
регуляторного акта не розроблялися. 

Підготовлений проект наказу не справлятиме негативного впливу на 
ринкове становище, не порушуватиме законних прав та інтересів суб’єктів 

господарювання, громадян та держави. 

 



9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня  

досягнення визначених цілей 

 
Негативні результати прийняття проекту наказу Фонду державного 

майна України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду 

державного майна України від 18 серпня  2011  року № 1229» відсутні.  
Прийняття проекту наказу Фонду державного майна України             

«Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна 

України від 18 серпня  2011 року № 1229» спрямовано на виконання вимог 

постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2013 року № 309          
«Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

постанов  Кабінету Міністрів України з питань надання адміністративних 

послуг». 

Очікуваним результатом є приведення нормативно-правових актів                
у відповідність із чинним законодавством України. 

 

 
 

Голова Фонду  

державного майна України                                            О. Рябченко 
 


