
 

ЗВІТ 

про повторне відстеження результативності регуляторного акта – наказу 

Фонду державного майна України від 29.11.2018 № 1519 «Про внесення 

змін до наказу Фонду державного майна України від 02 травня 2018 року   

№ 592», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2018 

року за № 1441/32893 

 

1. Вид та назва регуляторного акта 

Наказ Фонду державного майна України від 29 листопада 2018 року        

№ 1519 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 02 

травня 2018 року № 592», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 

грудня 2018 року за № 1441/32893. 

 

2. Назва виконавців заходів з відстеження результативності 

Фонд державного майна України. 

 

3. Цілі прийняття акта  

Наказ розроблено з метою вдосконалення форми типового договору з 

урахуванням отриманого практичного досвіду, ефективної організації продажу 

та продажу об’єктів малої приватизації на електронних аукціонах.   

 

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності 

З 01.02.2019 по 31.12.2019. 

 

5. Тип відстеження  

Повторне відстеження. 

 

6. Метод одержання результатів відстеження результативності 

Збір статистичних даних. 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи отримання даних  

Дані, на основі яких відстежувалася результативність регуляторного акта, 

були отримані на підставі кількісних значень показників результативності 

регуляторного акта, що були встановлені шляхом ведення статистичного обліку 

Фондом державного майна України, його регіональними відділенням. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності 

Результативність відстеження нормативно-правового акта визначається 

розміром надходжень до державного бюджету, кількістю об’єктів виставлених 

на електронні аукціони через електронну торгову систему,  кількістю проданих 



 

об’єктів малої приватизації, кількістю суб’єктів господарювання, на яких 

поширюється дія акта. 

За результатом повторного відстеження результативності дії нормативно-

правового акта Фондом державного майна України та його регіональними 

відділеннями виставлено на електронні аукціони через електронну торгову 

систему 412 об’єктів малої приватизації, у тому числі повторно. 

За результатами торгів відбулись електронні аукціони з продажу 331 

об’єкта. 

 Фактичне надходження коштів до Державного бюджету України від 

приватизації об’єктів малої приватизації становить 549 470,53 тис. грн. 

За 2019 рік укладено 34 договори про проведення електронних аукціонів з 

продажу об’єктів малої приватизації між організатором аукціону та оператором 

електронного майданчика. 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

 

Даний нормативно-правовий акт забезпечив впровадження сучасних 

тенденцій у сфері проведення публічних торгів, шляхом проведення їх в 

електронній формі з використанням електронної торгової системи, з метою 

підвищення ефективності реалізації об’єктів малої приватизації, забезпечення 

балансу інтересів держави та суб’єктів господарювання. 

На підставі отриманих показників можна зробити висновок про 

досягнення визначених цілей. 

 

 

 

 

Голова Фонду                                          Дмитро СЕННИЧЕНКО 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


