
Звіт 
про базове відстеження результативності наказу Фонду державного 

майна України «Про внесення змін до Положення про порядок 
приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій 

агропромислового комплексу» 

 
Вид та назва регуляторного акта 
 

Наказ Фонду державного майна України від 13 травня 2016 року № 980 
«Про внесення змін до Положення про порядок приватизації 
несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового 

комплексу» (далі – Наказ) зареєстрований в Міністерстві юстиції України   
30 травня 2016 року за № 788/28918. 

 
Назва виконавця заходів з відстеження 

 
Фонд державного майна України. 

 
Цілі прийняття акта 

 
Наказом Фонду державного майна України від 17 серпня 2000 року         

№ 1718 «Про затвердження положень з питань приватизації майна в 
агропромисловому комплексі» затверджено, зокрема, Положення про 
порядок приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій 

агропромислового комплексу (далі – Положення). 
У пункті 3 розділу IV Положення було передбачено, що ціна продажу 

об’єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу, встановлюється на підставі 
Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України від 10 грудня 2003 року № 1891. 
У пункті 4 розділу IV Положення було вказано, що державний орган 

приватизації на підставі акта оцінки вартості майна протягом 30 днів 
розробляє проекти договору купівлі-продажу майна та акта приймання-

передачі відповідно до законодавства України. 
Таким чином, виникло протиріччя між Положенням та Методикою 

оцінки майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України           
від 10 грудня 2003 року № 1891. 

    З огляду на вищенаведене та з метою приведення Положення у 
відповідність до чинного законодавства необхідно було до пунктів 3 та 4 
розділу IV цього Положення внести зміни.  

 
Строк виконання заходів з відстеження 

 
Заходи з базового відстеження результативності Наказу проводилися з 

22.12.2017 по 22.01.2018. 
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Тип відстеження 
 

Базове. 
 
Методи одержання результатів відстеження 

 
Статистичні дані. 

 
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» проект 

Наказу, аналіз регуляторного впливу, пояснювальна записка та повідомлення 
про оприлюднення було 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 акта.  
 Дані були одержані шляхом ведення Фондом державного майна 

України моніторингу стану підготовки до продажу об’єктів 
агропромислового комплексу. 

 
Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

 
За період дії Наказу відповідно до Положення шляхом викупу 

приватизовано 2 об’єкти, що забезпечило надходження коштів до 
Державного бюджету України у сумі 1567036,64 грн. 

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей 

 
На підставі базового відстеження результативності Наказу можна 

визнати, що він забезпечує досягнення визначеної цілі.  
 

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 (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, тел. 284-50-56). 

 
 

 
B. o. Голови Фонду                                                                             В. Трубаров 


