
ЗВІТ 

про базове відстеження результативності  наказу Фонду державного майна 
України, Міністерства фінансів України  від 06.07.2015 № 982/624 «Про 

визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна 
України, Міністерства фінансів України від 11 травня 1994 року № 276/40», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 липня 2015 року за 
№887/27332  

 
 

1. Вид та назва регуляторного акта. 
Наказ Фонду державного майна України, Міністерства фінансів України 

«Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна 
України, Міністерства фінансів України від 11 травня 1994 року № 276/40». 

 
2. Назва виконавця заходів з відстеження. 
Фонд державного майна України. 

 
3. Цілі прийняття акта. 

Основною метою прийняття наказу Фонду державного майна України, 
Міністерства фінансів України «Про визнання таким, що втратив чинність, 

наказу Фонду державного майна України, Міністерства фінансів України від 11 
травня 1994 року № 276/40» є приведення нормативно-правових актів Фонду 

державного майна України, у відповідність із вимогами чинного законодавства.  
 

4. Строк виконання заходів з відстеження.  
З 04 січня 2016 року по 29 січня 2016 року. 

 
5. Тип відстеження. 

Базове відстеження. 
 

6. Методи одержання результатів відстеження. 

Статистичний метод одержання результатів.  
 

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

Відстеження результативності дії регуляторного акта проводилось на підставі 
статистичних даних, сформованих за результатами аналізу інформації про звернення  

зацікавлених осіб до Фонду державного майна України щодо наслідків прийняття 
наказу Фонду державного майна України, Міністерства фінансів України «Про 

визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України, 

Міністерства фінансів України від 11 травня 1994 року № 276/40». 
Відповідно до вимог статей 9, 13, 21 Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проект 

наказу Фонду державного майна України, Міністерства фінансів України «Про 
визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України, 

Міністерства фінансів України від 11 травня 1994 року № 276/40»  разом з 



пояснювальною запискою, аналізом регуляторного впливу та повідомленням про 

оприлюднення було розміщено на офіційному веб-сайті Фонду державного майна 
України (www.spfu.gov.ua) в рубриці «Нормативна база», «Регуляторні акти» та 

«Заходи з відстеження», де аналізується громадська думка, пропозиції та 
зауваження щодо регуляторного акта. 

 
8. Кількісні та якісні значення показників результативності. 

Результативність регуляторного акта визначається таким показником: 

- за час відстеження результативності наказу Фонду державного 

майна України, Міністерства фінансів України «Про визнання 
таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна 

України, Міністерства фінансів України від 11 травня 1994 року   
№ 276/40» зауваження та пропозиції до Фонду державного майна 

України не надходили. 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей. 
 

Реалізація положень наказу Фонду державного майна України, 

Міністерства фінансів України «Про визнання таким, що втратив чинність, 
наказу Фонду державного майна України, Міністерства фінансів України від 11 

травня 1994 року № 276/40» зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22  
липня 2015 року за № 887/27332,  забезпечила приведення нормативно-правових 

актів Фонду державного майна України у відповідність із вимогами чинного 
законодавства.  

 

 

 

Голова Фонду                                                                                               І. Білоус 

  
 


