
 

Звіт 

про результати періодичного відстеження результативності дії постанови 

Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2005 року  № 1121                     

«Про затвердження Методики проведення інвентаризації об’єктів 

державної власності» 

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 

відстежується 

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2005 року                 

№ 1121 «Про затвердження Методики проведення інвентаризації об’єктів 

державної власності». 

 

Назва виконавця заходів з періодичного відстеження результативності 

Фонд державного майна України. 

 

Цілі прийняття акта 

Головними цілями прийняття зазначеного акта є:  

- впорядкування обліку об’єктів державної власності;  

- впорядкування управління об'єктами державної власності;  

- внесення об’єктів державної власності до Єдиного реєстру об’єктів 

державної власності. 

 

Строк виконання заходів з відстеження 

Періодичне відстеження результативності вказаного регуляторного акта 

проводилося з 01.10.2021 по 01.11.2021. 

 

Тип відстеження 

Періодичне відстеження.  

 

Методи одержання результатів відстеження 

Під час проведення періодичного відстеження дії постанови застосований 

статистичний метод одержання результатів відстеження. 

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, 

а також способи одержання даних 

Результативність постанови відстежувалася на основі відомостей щодо 

об’єктів державної власності (юридичних осіб за результатами упорядкування 

обліку юридичних осіб та державного майна за результатами інвентаризації 

державного майна), які були надані до Фонду державного майна України 

суб’єктами управління об’єктами державної власності з метою внесення до 

Єдиного реєстру об’єктів державної власності. 
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Кількісні та якісні значення показників результативності акта 
                                                                                                                    тис. 

Кількість об’єктів  

державної власності 

Станом на 

01.01.2019 

Станом на 

01.01.2020 

Станом на 

01.01.2021 

1. Юридичні особи, належність 

яких до сфери управління 

відповідного органу державної 

влади підтверджена цим органом  

та які обліковуються в Єдиному 

реєстрі об’єктів державної 

власності  

21,2 20,2 19,8 

2. Господарські організації з 

корпоративними правами держави, 

які обліковуються в Реєстрі 

корпоративних прав держави, який 

є складовою Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності 

0,468 0,438 

 

 

 

0,431 

3. Державне майно    

        у тому числі: 

3.1. Нерухоме майно державних 

підприємств, установ, організацій 
566,5 560,0 561,0 

3.2. Державне майно, яке не 

увійшло до статутних капіталів 

господарських організацій в 

процесі приватизації 

26,5 26,2 25,6 

3.3. Державне майно, яке не 

увійшло до статутних капіталів 

господарських організацій в 

процесі корпоратизації 

557,9 585,0 598,9 

4. Юридичні особи, що за даними 

Єдиного державного реєстру 

підприємств та організацій України 

(ЄДРПОУ) належать до сфери 

управління відповідного органу 

державної влади, який цього не 

підтверджує 

25,0 25,0 25,0 

4.1. Юридичні особи, щодо яких 

упорядковано облік за 

результатами роботи комісії з 

упорядкування обліку юридичних 

осіб 

20,4 20,7 20,9 

4.2. Юридичні особи (записи 

ЄДРПОУ), які опрацьовані 

комісією з упорядкування обліку 

юридичних осіб та підлягають 

упорядкуванню обліку 

2,7 2,4 2,2 

4.3. Юридичні особи (записи 

ЄДРПОУ), які не опрацьовані 

комісією з упорядкування обліку 

юридичних осіб та підлягають 

упорядкуванню обліку 

1,9 1,9 1,9 
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Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

На підставі результатів періодичного відстеження результативності дії 

постанови можна зробити висновок про її доцільність. 

Періодичне відстеження результативності акта буде здійснено у жовтні 

2024 року. 

 

 

 

 

 

Голова Фонду                                                           Дмитро СЕННИЧЕНКО                           

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


