
Звіт  

про результати періодичного відстеження результативності дії спільного 

наказу Фонду державного майна України, Міністерства економіки 

України від 19 травня 1999 року № 908/68  «Про управління державним 

майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств 

у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 24 червня 1999 року за № 414/3707  

 

 Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності 

якого здійснюється. 

 Спільний наказ Фонду державного майна України, Міністерства 

економіки від 19 травня 1999 року № 908/68 «Про управління державним 

майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у 

процесі приватизації, але перебуває на їх балансі», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 24 червня 1999 року за № 414/3707 (далі – 

Наказ). 

 

 Назва виконавця заходів з періодичного відстеження 

результативності.    

 Фонд державного майна України. 

 

 Цілі прийняття акта. 

 Головною ціллю прийняття акта є забезпечення правових підстав для 

здійснення уповноваженими органами управління державним майном, яке не 

увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі 

приватизації, але перебуває на їх балансі, забезпечення та здійснення заходів 

контролю за ефективністю використання і збереження такого державного 

майна, визначення способів управління таким державним майном, 

дотримання яких забезпечує надходження коштів до Державного бюджету 

України.  
 

Строк виконання заходів з відстеження. 

 З 19.05.2014 по 30.06.2014.  

 

 Тип відстеження. 

 Періодичне відстеження. 

 

 Методи одержання результатів відстеження. 

 Періодичне відстеження дії Наказу здійснювалося за допомогою 

статистичних даних. 

 

 Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних. 

 Дані, на основі яких відстежувалася результативність Наказу, отримані 

на підставі статистичної звітності за період з 01.07.2011 по 31.05.2014, яка 



надана регіональними відділеннями Фонду державного майна України за 

результатами реалізованих управлінських рішень щодо державного майна, яке 

не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі 

приватизації, але перебуває на їх балансі.   

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта.  

У результаті запровадження Наказу створено умови для здійснення 

державними органами приватизації управління державним майном, яке не 

увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі 

приватизації, але перебуває на їх балансі, забезпечення та здійснення заходів 

контролю за ефективністю використання і збереження такого державного 

майна, визначення способів управління таким державним майном. 

Основними показниками результативності регуляторного акта є: 

- кількість приватизованих об’єктів державного майна, яке в процесі 

приватизації не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, але 

обліковується на їх балансі; 

- кількість об’єктів державного майна, переданого в комунальну 

власність; 

 - кількість укладених договорів оренди державного майна, яке в 

процесі приватизації не увійшло до статутних капіталів господарських 

товариств; 

 - кількість державного майна, переданого в управління центральним та 

місцевим органам виконавчої влади.  

   

 

 
№ з/п Показники 

результативності 

Результати 

періодичного 

відстеження  

01.07.2009 – 

31.05.2011 

Результати 

періодичного 

відстеження  

01.07.2011 – 

31.05.2014 

1 2 3 4 
1 Кількість приватизованих 

об’єктів державного майна, яке в 

процесі приватизації не увійшло 

до статутних капіталів 

господарських товариств 

 

763 од. 

 

724 од. 

 

2 Кількість об’єктів 

державного майна, 

переданого в комунальну 

власність 

 

 

2589 од. 

 

2359 од. 

3 Кількість укладених договорів 

оренди державного майна, яке в 

процесі приватизації не увійшло 

до статутних капіталів 

господарських товариств 

 

 

37 од. 

 

222 од. 



1 2 3 4 

4 Кількість державного майна, 

переданого в управління 

центральним та місцевим 

органам виконавчої влади.  

   

 

 

32 од. 

 

66 од. 

 

  

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей. 

 На підставі результатів періодичного відстеження результативності дії 

Наказу відстежується позитивна динаміка його застосування, на підставі чого 

можна зробити висновок про доцільність його прийняття.  

Наказ дає змогу уповноваженим органам здійснювати управління 

державним майном, яке у процесі приватизації не увійшло до статутних 

капіталів господарських товариств, але перебуває на їх балансі, 

забезпечувати здійснення заходів контролю за ефективністю використання і 

збереження такого державного майна,  ефективно визначати способи 

управління державним майном, що забезпечує надходження коштів до 

Державного бюджету України.  

 

 

 

В. о. Голови Фонду                                                      Д. Парфененко 

 
 


