
Звіт 

про базове відстеження результативності наказу Фонду державного 

майна України «Про внесення змін до нормативно-правового акта» 

 

 

Вид та назва регуляторного акта 
 

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до 

нормативно-правового акта» (далі – Наказ). 

 

Назва виконавця заходів базового відстеження результативності 

 

Фонд державного майна України. 

 

Цілі прийняття акта 

 

Наказом Фонду державного майна України від 17 серпня 2000 року         

№ 1718 «Про затвердження положень з питань приватизації майна в 

агропромисловому комплексі» затверджені Положення про план приватизації 

несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового 

комплексу, Положення про порядок приватизації несільськогосподарських 

підприємств і організацій агропромислового комплексу та Положення про 

порядок приватизації майна радгоспів та інших державних 

сільськогосподарських підприємств, а також заснованих на їх базі 

господарських товариств, створених членами трудового колективу. 
 

У пункті 1.2 розділу 1 Положення про порядок приватизації майна 

радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, а також 

заснованих на їх базі господарських товариств, створених членами трудового 

колективу, передбачено, що відповідно до цього Положення приватизації 

підлягає майно радгоспів та інших державних сільськогосподарських 

підприємств і організацій, а також заснованих на їх базі господарських 

товариств, створених членами трудового колективу, які за основним 

напрямом своєї господарської діяльності здійснюють виробництво 

сільськогосподарської продукції, та згідно з національним класифікатором 

України ДК 009:2005 «Класифікація видів економічної діяльності», 

затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного 

регулювання та споживчої політики від 26 грудня 2005 року № 375 (зі 

змінами), мають коди виду економічної діяльності (КВЕД) від 01.1 до 01.3. 
 

Відповідно до наказу Державного комітету України з питань 

технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року       

№ 457 «Про затвердження та скасування національних класифікаторів» 

затверджено національний класифікатор України ДК 009:2010 та скасовано 

чинність національного класифікатора України ДК 009:2005.  
 



З огляду на вищенаведене та з метою приведення у відповідність із 

чинним законодавством Положення про порядок приватизації майна 

радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, а також 

заснованих на їх базі господарських товариств, створених членами трудового 

колективу, необхідно внести зміни до пункту 1.2 розділу 1 цього Положення.  

Таким чином, ціллю прийняття Наказу є приведення у  відповідність із  

вимогами  чинного законодавства Положення про порядок приватизації 

майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, а 

також заснованих на їх базі господарських товариств, створених членами 

трудового колективу, затвердженого наказом Фонду державного майна 

України від 17 серпня 2000 року № 1718 «Про затвердження положень з 

питань приватизації майна в агропромисловому комплексі». 

 

Строк виконання заходів з відстеження 

 

Заходи з базового відстеження результативності Наказу проводилися з 

13.02.2015 по 13.03.2015. 

 

Тип відстеження 

 

Базове. 

 

Методи одержання результатів відстеження 

 

Соціологічні. 

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних 

 

 Відповідно до вимог статей 9, 13, 21 Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проект 

Наказу, аналіз регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення 

було 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 акта. 

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

 

Кількісні показники результативності, вигоди та витрати від прийняття 

Наказу оцінити неможливо, оскільки його норми прямо не впливають на 

результати приватизації майна в агропромисловому комплексі. 

 



Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

 

На підставі базового відстеження результативності Наказу можна 

визнати, що він забезпечує досягнення визначеної цілі.  

 

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. 200-33-19). 

 

 
 

  

  

B. o. Голови Фонду                                                            Д. Парфененко 

 

 


