
ЗВІТ 
про повторне відстеження результативності регуляторного акта – наказу 

Фонду державного майна України від 9 вересня 2015 року № 1325 «Про 
затвердження Порядку проведення в електронній формі продажу 
об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом 

зниження ціни»,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  
25 вересня 2015 року за № 1147/27592 

 
 

Вид та назва регуляторного акта 
 

Наказ Фонду державного майна України від 9 вересня 2015 року  
№ 1325 «Про затвердження Порядку проведення в електронній формі 

продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом 
зниження ціни», зареєстрований в Міністерстві юстиції України  

25 вересня 2015 року за № 1147/27592 (далі – нормативно-правовий акт). 
 

Назва виконавця заходів з відстеження 
 

Фонд державного майна України. 

 
Цілі прийняття акта 

 
Нормативно-правовий акт було розроблено на виконання пункту 8 

доручення Кабінету Міністрів України від 10.07.2015 № 29091/0/1-15. 
Головними цілями прийняття нормативно-правового акта є забезпечення 

впровадження сучасних технологій продажу об’єктів малої приватизації 
державної власності на аукціонах в електронній формі, залучення більш 

широкого кола потенційних покупців. 
 

Строк виконання заходів з відстеження 
 

Заходи з повторного відстеження нормативно-правового акта 

проводилися з 01 січня 2017 року по 15 грудня 2017 року. 
 

Тип відстеження 
 

Повторне. 
 

Методи одержання результатів відстеження 
 

Статистичні дані. 
 

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



Впровадження даного нормативно-правового акта забезпечило 
створення правових засад для належного функціонування у сфері продажу 

державними органами приватизації об’єктів малої приватизації та надало 
можливість встановлення чіткого механізму продажу в електронній формі 
цих об’єктів на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни. 

Нормативно-правовий акт є обов’язковим для виконання Фондом 
державного майна України, його регіональними відділеннями. 

Дані були одержані шляхом ведення статистичного обліку Фондом 
державного майна України, його регіональними відділеннями. 

 
Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

 
Результативність відстеження нормативно-правового акта визначається 

кількістю проведених аукціонів. 
Нормативно-правовий акт набрав чинності 30.10.2015 після його 

офіційного опублікування у бюлетені «Офіційний вісник України» № 84. 
 За результатом повторного відстеження результативності дії 

нормативно-правового акта у період з 01.01.2017 по 15.12.2017 Фондом 
державного майна України та його регіональними відділеннями було 
проведено 1097 аукціонів з продажу в електронній формі об’єктів малої 

приватизації державної власності, в тому числі 101 аукціон за методом 
зниження ціни. 

 
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 
 

Прийнятим нормативно-правовим актом вдосконалено процедуру 
продажу об’єктів малої приватизації державної власності, забезпечено 

впровадження сучасних технологій продажу в електронній формі таких 
об’єктів на аукціонах, у тому числі за методом зниження ціни. 

На підставі отриманих показників можна зробити висновок про 
досягнення визначених цілей.  
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