
Звіт  
про базове відстеження результативності наказу  

Фонду державного майна України  
 «Про затвердження Змін до Порядку подання  

та розгляду заяв на приватизацію» 

 
Вид та назва регуляторного акта 

 
Наказ Фонду державного майна України від 24 жовтня 2016 року        

№ 1892 «Про затвердження Змін до Порядку подання та розгляду заяв на 
приватизацію» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 листопада            

2016 року за № 1452/29582 (далі – Наказ). 
 

Назва виконавця заходів з відстеження  
 

Фонд державного майна України. 
 

Цілі прийняття акта 
 
Основними цілями прийняття Наказу є: 

1. Недопущення до участі в приватизації державного майна осіб, які 
мають відношення до країни-агресора та/або зареєстровані в офшорній зоні 

чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері 
протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також 

підтвердження особи заявника та реєстрації іноземної особи у країні її 
місцезнаходження.  

2. Забезпечення приведення у відповідність до вимог законодавства 
Порядку подання та розгляду заяв на приватизацію, затвердженого наказом 

Фонду державного майна України від 01 липня 1997 року № 683, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 1997 року  

за № 362/2166 (далі – Порядок). 
 
Строк виконання заходів з відстеження 

 
Заходи з відстеження результативності Наказу проводилися з 

20.11.2017 по 22.01.2018. 
 

Тип відстеження  

 

Базове. 

  
Методи одержання результатів відстеження 

 
Статистичні дані. 
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Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 
результативність, а також способи одержання даних 

 
Відповідно до вимог статей 9, 10, 13 Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» 

повідомлення про оприлюднення, проект Наказу, аналіз регуляторного 
впливу, пояснювальну записку розміщено на офіційному веб-сайті Фонду 

державного майна України (www.spfu.gov.ua) з метою отримання зауважень 
та пропозицій, а також відстеження громадської думки стосовно 

результативності дії акта. 
Результативність регуляторного акта відстежувалася на основі даних та 

припущень, визначених під час проведення аналізу регуляторного впливу 
проекту Наказу, а саме: даних про кількість заяв на приватизацію, поданих та 

зареєстрованих відповідно до Порядку, та припущення, що активність 
заявників, які подаватимуть заяви згідно з Порядком, не збільшиться. 

Дані були одержані шляхом ведення Фондом державного майна 
України обліку поданих і зареєстрованих заяв на приватизацію та 

моніторингу стану підготовки до продажу об’єктів, стосовно яких було 
подано заяви. 

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта 
 

Основними показниками результативності дії регуляторного акта під 
час проведення аналізу його регуляторного впливу було визначено:  

кількість поданих та зареєстрованих заяв на приватизацію (шт.);  
розмір надходжень до державного бюджету, пов’язаних з дією акта;  

кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких 
поширюватиметься дія акта;  

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання 
та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;  

рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних 
осіб з основних положень акта. 
 Дія акта поширюється на невизначене коло юридичних та фізичних 

осіб, що можуть бути визнані покупцями відповідно до ст. 8 Закону України 
«Про приватизацію державного майна», або уповноважених потенційними 

покупцями осіб.  
Після набрання чинності Наказом подано та зареєстровано Фондом 

державного майна України 9 заяв на приватизацію, що відповідає 
припущенням щодо незбільшення активності заявників. 

 Подані заяви не мали впливу на розмір надходжень до державного 
бюджету. 

Розмір витрат суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, 
пов’язаних з виконанням вимог акта, не визначався, оскільки на час 

проведення відстеження результативності Наказу регулятором скасовано 
вимоги до оформлення документів, що призводили до витрат коштів, які під 

http://www.spfu.gov.ua/
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час проведення аналізу регуляторного впливу проекту Наказу включалися до 
прогнозних витрат заявників. 

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних 
осіб з основних положень Наказу високий – Порядок (із змінами) є у 
вільному доступі в базах даних законодавства України у мережі Інтернет та у 

базі даних ЛІГА:ЗАКОН. 
 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей 

 
Видання Наказу забезпечило приведення Порядку у відповідність до 

вимог законодавства, удосконалило процес приватизації, посилило захист 
національних інтересів у процесі реформування відносин власності.  

Звіт про базове відстеження результативності Наказу підготовлено 
Управлінням реформування власності та передачі ДП на приватизацію 

Департаменту підготовки та продажу об’єктів приватизації Фонду державного 
майна України (01601, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, тел. 200-36-61). 

 
 

В. о.  Голови  Фонду                                                     В. Трубаров  


