
Звіт 
про результати періодичного відстеження результативності дії                    

наказу Фонду державного майна України від 03 лютого 2006 року № 197                          
«Про затвердження форм надання відомостей про об’єкти державної 

власності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України                              
04 квітня 2006 року за № 380/12254 

 
Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 

відстежується 
Наказ Фонду державного майна України від 03 лютого 2006 року № 197          

«Про затвердження форм надання відомостей про об’єкти                        
державної власності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України                     
04 квітня 2006 року за № 380/12254. 

  
Назва виконавця заходів з періодичного відстеження результативності 
Фонд державного майна України. 
 
Цілі прийняття акта 
Головною ціллю прийняття акта є визначення єдиного (уніфікованого) 

формату надання інформації та нормативне забезпечення затвердження форм 
надання відомостей про об’єкти державної власності.  

 
Строк виконання заходів з відстеження 
Періодичне відстеження результативності вказаного регуляторного акта 

проводилося з 07.09.2015 по 07.10.2015. 
 
Тип відстеження 
Періодичне відстеження.  
 

Методи одержання результатів відстеження 
Під час проведення періодичного відстеження дії наказу застосований 

статистичний метод одержання результатів відстеження. 
 
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, 

а також способи одержання даних 
Результативність наказу відстежувалася на основі звітних форм щодо 

об’єктів державної власності (юридичних осіб за результатами упорядкування 
обліку юридичних осіб та державного майна за результатами інвентаризації 
державного майна), які були надані до Фонду державного майна України 
суб’єктами управління об’єктами державної власності. 



 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта 
 

 Станом на 
01.01.2013 

Станом на 
01.01.2014 

Станом на 
01.01.2015 

1. Кількість суб’єктів управління 
об’єктами державної власності  156 154 155 

2. Кількість державних підприємств, 
їх об’єднань, установ та організацій, 
інших господарських організацій, 
щодо яких здійснюються 
корпоративні права держави, та/або 
господарські організації, на балансі 
яких перебуває державне майно 
(форми № 1 - реєстр та                           
№ 1(зм) – реєстр) 

27,4 тис. 25,9 тис. 25,4 тис. 

3. Кількість державного майна 
(форми № 2(б) та № 2(у)) 1130,6 тис. 1166,0 тис. 1165,5 тис. 

 
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 
На підставі результатів періодичного відстеження результативності дії 

наказу можна зробити висновок про його доцільність. 
Періодичне відстеження результативності акта буде здійснено у жовтні 

2018 року. 
 
 
 
 
Голова Фонду                                                                        
державного майна України                                                          І. Білоус 

 
 
 


