
Звіт 

про повторне відстеження результативності наказу Фонду державного 

майна України від 17 жовтня 2013 року № 3125 «Про затвердження Змін до 

Порядку передачі єдиних майнових комплексів державних підприємств, 

установ, організацій, їх структурних підрозділів до сфери управління 

державних органів приватизації у зв’язку з прийняттям рішення про їх 

приватизацію» 

 

Вид та назва регуляторного акта 

 

 Наказ Фонду державного майна України від 17 жовтня 2013 року              

№ 3125 «Про затвердження Змін до Порядку передачі єдиних майнових 

комплексів державних підприємств, установ, організацій, їх структурних 

підрозділів до сфери управління державних органів приватизації у зв’язку з 

прийняттям рішення про їх приватизацію», зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 21 січня 2014 року за № 123/24900 (далі – Наказ). 

 

Назва виконавця заходів з повторного відстеження результативності 

 

Фонд державного майна України. 

 

Цілі прийняття акта 

 

 Ціллю прийняття Наказу є приведення Порядку передачі функцій 

управління майном державного підприємства до державних органів 

приватизації у зв’язку з прийняттям рішення про приватизацію цього майна, 

затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31 березня 2000 

року № 667, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2000 

року за № 224/4445 (у редакції наказу Фонду державного майна України          

від 06 липня 2012 року № 3082, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

27 липня 2012 року за № 1265/21577), у відповідність із нормами чинних 

законодавчих актів з питань приватизації, у тому числі – з числа визначених 

Законом України від 07 квітня 2011 року № 3205-VI «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну 

реєстрацію юридичної особи та фізичної особи – підприємця»», постанови 

Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 «Про передачу 

об’єктів права державної та комунальної власності».    

 

Строк виконання заходів з відстеження 

 

Заходи з повторного відстеження результативності регуляторного акта 

проводилися з 02.02.2015 по 02.03.2015. 



 

Тип відстеження 

 

Повторне. 

 

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. 

 

Кількість та якість значення показників результативності акта 

 

Кількісні показники результативності, вигоди та витрати від прийняття 

Наказу оцінити неможливо, оскільки його дія безпосередньо не впливає на 

показники діяльності суб’єктів приватизації. 

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

 

 За період здійснення відстеження результативності Наказу 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, що дає підстави визнати, 

що він забезпечує досягнення визначеної цілі. 

 

Звіт про повторне 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 


