
ЗВІТ 
про результати повторного відстеження результативності дії наказу 

Фонду державного майна України від 06 серпня 2013 року № 1535                 
«Про внесення змін до Порядку та  умов користування Єдиним реєстром 

об’єктів державної власності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 27 серпня 2013 року за № 1470/24002 

 
Вид та назва регуляторного акта, результативніcть якого 

відстежується 
Наказ Фонду державного майна України від 06 серпня 2013 року № 1535 

«Про внесення змін до Порядку та умов користування Єдиним реєстром 
об’єктів державної власності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 
27 серпня 2013 року за № 1470/24002. 

Назва виконавця заходів з повторного відстеження результативності 
Фонд державного майна України. 
Цілі прийняття акта 
Головною ціллю прийняття наказу є внесення змін до Порядку та умов 

користування Єдиним реєстром об’єктів державної власності, затвердженого 
наказом Фонду державного майна України від 23 березня 2005 року № 622, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2005 року за                   
№ 400/10680, з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність із 
чинним законодавством. 

Строк виконання заходів з відстеження 
Заходи з повторного відстеження регуляторного акта проводилися з 

07.09.2015 по 07.10.2015. 
Тип відстеження 
Повторне. 
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 наданої 

адміністративної послуги «Надання інформації (відомостей або витягу) з 
Єдиного реєстру об’єктів державної власності».  

Кількісні та якісні значення показників результативності акта 
За результатами повторного відстеження результативності дії наказу  

Фондом державного майна України було надано адміністративну послугу. 



Найменування показника 
За період                   

з 01.10.2013             
по 01.01.2014 

Станом на 
01.01.2015 

Станом на 
01.10.2015 

Адміністративна послуга 
«Надання інформації (відомостей 
або витягу) з Єдиного реєстру 
об’єктів державної власності» 

0,5 тис. 5,8 тис. 5,5 тис. 

 
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 
На підставі результатів повторного 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 

 


