
Інформація про здійснення Фондом державного майна України  

регуляторної діяльності у 2021 році 

 

Регуляторна діяльність Фонду державного майна України (далі – Фонд) 

у звітному періоді була спрямована на виконання вимог Закону України від 

11 вересня 2003 року № 1160-IV «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) щодо підготовки, 

прийняття, відстеження результативності та перегляду регуляторних актів з 

метою приведення у відповідність з принципами державної регуляторної 

політики, досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян 

та держави. 

На виконання принципу передбачуваності регуляторної діяльності 

Фондом забезпечується планування цієї роботи та оприлюднення плану 

діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів з дотриманням 

визначених Законом термінів. 

Так, на виконання вимог статті 7 Закону наказом Фонду від 15 грудня 

2020 року № 2016 затверджено План діяльності з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2021 рік (далі – План), до якого було включено  

13 проєктів законодавчих та нормативно-правових актів. У спосіб, 

передбачений статтею 13 Закону, План оприлюднено на офіційному вебсайті 

Фонду (www.spfu.gov.ua) в підрубриці «Плани підготовки» рубрики 

«Регуляторні акти».  

Протягом року План за пропозиціями структурних підрозділів Фонду 

доповнено 13 актами, 2 з яких у подальшому було виключено як такі, що 

втратили актуальність, і на кінець звітного періоду містив 24 нормативно-

правових акта, з яких: законопроєктів – 5, проєктів постанов Кабінету 

Міністрів України – 8, нормативно-правових актів Фонду – 11. 

Регуляторні акти, розроблені Фондом протягом 2021 року, були 

спрямовані на врегулювання питань, зокрема, у таких сферах: орендних 

відносин (майже 42 % розроблених), оцінки та оціночної діяльності (майже 

38 % розроблених), управління державним майном, корпоративного 

управління тощо.  

У процесі підготовки регуляторних актів Фондом забезпечено 

дотримання законодавства про державну регуляторну політику як у частині 

оприлюднення на офіційній вебсторінці Фонду текстів проєктів, оголошень 

про їх оприлюднення разом з аналізом регуляторного впливу (статті 9, 13 

Закону), так і в частині погодження проєктів актів зі спеціально 

уповноваженим органом у сфері державної регуляторної політики (стаття 21 

Закону).  

Зокрема, протягом 2021 року фізичними та юридичними особами було 

надано зауваження та пропозиції до 2 проєктів регуляторних актів, які під час 

доопрацювання цих проєктів були враховані.  

Крім того, публічне громадське обговорення проєктів регуляторних 

актів здійснюється шляхом електронних консультацій з громадськістю.  
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Звіти про результати публічного громадського обговорення 

оприлюднюються на офіційній вебсторінці Фонду в підрубриці «Електронні 

консультації з громадськістю» рубрики «Громадська платформа». 

З урахуванням положень статті 10 Закону Фондом розроблено План-

графік проведення у Фонді державного майна України заходів з відстеження 

результативності регуляторних актів на 2021 рік, затверджений наказом 

Фонду від 23 лютого 2021 року № 242, який оприлюднено на офіційному  

вебсайті Фонду в підрубриці «Заходи з відстеження» рубрики «Регуляторні 

акти». 

Загалом протягом 2021 року Фондом було проведено: 

– базове відстеження результативності 4 регуляторних актів (акти 

Кабінету Міністрів України – 1, акти Фонду – 3); 

– повторне відстеження результативності 2 регуляторних актів (акти 

Кабінету Міністрів України – 1, акти Фонду – 1); 

– періодичне відстеження результативності 8 регуляторних актів (акти 

Кабінету Міністрів України – 1, акти Фонду – 7). 

Звіти про виконання заходів з відстеження результативності 

регуляторних актів оприлюднено на офіційному вебсайті Фонду та в 

установленому порядку надіслано Державній регуляторній службі України. 

Відповідно до вимог статті 11 Закону протягом 2021 року Фондом 

проводилася робота щодо забезпечення перегляду регуляторних актів. 

Враховуючи зазначене, регуляторна діяльність Фонду здійснюється 

відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності». У 2022 році регуляторна 

діяльність Фонду буде спрямована на додержання вимог та принципів 

державної регуляторної політики та виконання завдань, визначених 

програмними документами Кабінету Міністрів України. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 


