
 

Звіт  

про базове відстеження результативності наказу  

Фонду державного майна України,  

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України  

«Про передачу документів щодо об’єктів приватизації вугільної галузі у 

процесі приватизації» 

 

Вид та назва регуляторного акта 

 

Наказ Фонду державного майна України, Міністерства енергетики та 

вугільної промисловості України «Про передачу документів щодо об’єктів 

приватизації вугільної галузі у процесі приватизації» (далі – Наказ).  

 

Назва виконавця заходів з відстеження  

 

Фонд державного майна України. 

 

Цілі прийняття акта 

 

Ціллю прийняття Наказу є скорочення строків підготовки та передачі 

документів щодо об’єктів приватизації вугільної галузі від Міністерства 

енергетики та вугільної промисловості України до державних органів 

приватизації з метою прийняття рішення про приватизацію вугледобувних 

підприємств, а також забезпечення передачі повноважень з управління 

корпоративними правами держави у статутних капіталах акціонерних 

товариств, утворених на базі вугледобувних підприємств, від державних 

органів приватизації до Міністерства енергетики та вугільної промисловості 

України. 

 

Тип відстеження  

 

Базове. 

  

Методи одержання результатів відстеження 

 

Соціологічні. 

 

Строк виконання заходів з відстеження 

 

Заходи з відстеження результативності Наказу проводилися з 

17.11.2014 по 22.01.2015. 

 

 

 



 

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних 

 

Відповідно до вимог статей 9, 10, 13 Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» 

повідомлення про оприлюднення, проект Наказу, аналіз регуляторного 

впливу, пояснювальну записку розміщено на офіційному веб-сайті Фонду 

державного майна України (www.spfu.gov.ua) з метою отримання зауважень 

та пропозицій, а також відстеження громадської думки стосовно 

результативності дії акта. 

У процесі проведення аналізу регуляторного впливу проекту Наказу 

передбачалася можливість відстеження результативності прийнятого 

регуляторного акта за допомогою соціологічного методу, способом 

узагальнення інформації від заінтересованих сторін щодо кількості пакетів 

документів об’єктів приватизації вугільної галузі, переданих за актами 

приймання-передачі у процесі приватизації. 
 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

 

Кількісними значеннями показників результативності від прийняття 

Наказу може вважатися кількість пакетів документів об’єктів приватизації 

вугільної галузі, переданих за актами приймання-передачі у процесі 

приватизації. 

Згідно з Наказом у процесі приватизації вугледобувних підприємств 

здійснюватиметься передача пакетів документів об’єктів приватизації 

вугільної галузі, що включені до Переліку об’єктів державної власності, які 

підлягають приватизації у 2012-2014 роках, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2012 року № 987 (із змінами і 

доповненнями).  

Процесу приватизації передують заходи з передприватизаційної 

підготовки вугледобувних підприємств, які відповідно до статті 6 Закону 

України «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств» має 

здійснити  Міненерговугілля. Передприватизаційна підготовка здійснюється 

за рахунок коштів вугледобувних підприємств, що приватизуються 

відповідно до цього Закону. 

У зв’язку з цим за період з 17.11.2014 по 22.01.2015 Міненерговугілля 

не передано державним органам приватизації за актом приймання-передачі 

жодного пакета документів щодо об’єктів приватизації вугільної галузі. 

Міненерговугілля вживаються заходи щодо оформлення відповідної 

передачі трьох пакетів документів. 

 

 

 

http://www.spfu.gov.ua/


Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

 

За період здійснення відстеження результативності до Фонду 

державного майна України не надходило зауважень або пропозицій щодо 

прийняття рішення про зупинення дії Наказу, визнання його 

неконституційним, про скасування або про необхідність його перегляду. 

Реалізація Наказу спрощує підготовку пакета документів щодо об’єктів 

приватизації вугільної галузі, що має забезпечити високий ступінь досягнення 

цілі прийняття акта. 

 

Звіт про базове відстеження результативності Наказу підготовлено 

Управлінням з питань реформування власності Департаменту оперативного 

планування процесів приватизації та реформування власності Фонду 

державного майна України (01601, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, тел. 200-36-61). 

 

 

 

В. о.  Голови  Фонду                                                      Д. Парфененко 


