
 
 

 
Звіт  

про базове  відстеження результативності дії наказу Фонду державного 
майна України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

від 19 травня 2015 року № 741/507  «Про внесення  змін до наказу Фонду 
державного майна України, Міністерства економіки України від  

19 травня 1999 року № 908/68», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 05 червня 2015 року за № 662/27107  

 
 1. Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності 

дії якого здійснюється. 
  

Наказ Фонду державного майна України, Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України від 19 травня 2015 року № 741/507  «Про 
внесення  змін до наказу Фонду державного майна України, Міністерства 

економіки України від 19 травня 1999 року № 908/68», зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 05 червня 2015 року за № 662/27107 (далі – 

Наказ). 
 

 2. Назва виконавця заходів з базового відстеження 
результативності.    

  
Фонд державного майна України. 

 
 3. Цілі прийняття акта. 
  

Головною ціллю прийняття наказу Фонду державного майна України, 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19 травня 2015 

року № 741/507 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна 
України, Міністерства економіки України від 19 травня 1999 року № 908/68» 

є  приведення нормативно-правового акта Фонду державного майна України, 
Міністерства економіки України у відповідність із чинним законодавством, 

що має на меті забезпечення державними органами приватизації  здійснення 
функцій з управління державним майном, яке в процесі приватизації не  

увійшло до статутних капіталів господарських товариств, але перебуває на їх 
балансі, зокрема 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. 
 
4. Строк виконання заходів з відстеження. 

  
Заходи з відстеження результативності регуляторного акта 

проводилися  з 01.03.2016 по 31.03.2016.  
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 5. Тип відстеження. 

  
Базове відстеження. 

 

 6. Методи одержання результатів відстеження. 
 Базове відстеження результативності дії Наказу здійснювалося за 

допомогою статистичних даних.  
 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 
результативність, а також способи одержання даних. 

 Відповідно до статей 9, 13, 21 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проект наказу 

Фонду державного майна України, Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України «Про внесення  змін до наказу Фонду державного майна 

України, Міністерства економіки України від 19 травня 1999 року № 908/68», 
аналіз регуляторного впливу та пояснювальна записка до проекту 

зазначеного наказу були розміщені на офіційному веб-сайті Фонду 
державного майна України в мережі Інтернет (www.spfu.gov.ua) з метою 
отримання пропозицій та зауважень, а також відстеження громадської думки 

стосовно результативності запровадження нормативного акта. 
 Дані, на основі яких відстежувалася результативність дії Наказу, 

відображалися регіональними відділеннями Фонду державного майна 
України в інформаційних системах Фонду за результатами реалізованих 

управлінських рішень щодо державного майна, яке не увійшло до статутних 
капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх 

балансі.   
 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.  
 

Показниками результативності прийняття регуляторного акта є 
кількість реалізованих управлінських рішень щодо державного майна, яке в  
процесі приватизації не увійшло до статутних капіталів господарських 

товариств, але обліковується на їх балансі. 
За період з 01.03.2016 по 31.03.2016 кількість реалізованих 

управлінських рішень щодо державного майна, яке в процесі приватизації не 
увійшло до статутних капіталів господарських товариств, але обліковується 

на їх балансі, становить 111. 
  

 9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей. 

  
На підставі результатів базового відстеження результативності дії 

Наказу можна зробити висновок, що він забезпечує досягнення визначеної 
цілі.  
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Наказ дає змогу державним органам приватизації 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. Наказ Фонду державного майна України, 

Міністерства  економічного  розвитку  і  торгівлі України «Про внесення змін  
до наказу Фонду державного майна України, Міністерства економіки 

України від 19 травня 1999 року № 908/68» не справляє  негативного впливу 
 на  ринкове середовище, не порушує законних прав та інтересів суб’єктів 

господарювання, громадян та держави. 
 

 
 

Голова Фонду                                                                              І. Білоус 
 

 
 


