
ЗВІТ 

про базове відстеження результативності дії наказу Фонду державного 

майна України від 29 вересня 2014 року № 2345 «Про внесення змін                  

до нормативно-правового акта», зареєстрованого в Міністерстві              

юстиції України 20 жовтня 2014 року за № 1296/26073 

 

Вид та назва регуляторного акта: 

Наказ Фонду державного майна України від 29 вересня 2014 року № 

2345 «Про внесення змін до нормативно-правового акта», який 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2014 року за  

№ 1296/26073 (далі - Наказ). 

 

Назва виконавця заходів з відстеження: 

Фонд державного майна України. 

 

Цілі прийняття акта: 

Наказ розроблено відповідно до Закону України від 13 травня 2014 

року № 1253-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо засвідчення вірності копій документів і виписок з них та справжності 

підпису на документах». 

Ціллю прийняття регуляторного акта є приведення Порядку подання                

та розгляду заяви про включення до переліку об'єктів, що підлягають 

приватизації, та заяви про приватизацію щодо об'єктів державної власності 

груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України                      

від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України                26 червня 1998 року за № 400/2840 (у редакції наказу Фонду 

державного майна України від 02 квітня 2012 року № 437), у відповідність до 

чинного законодавства. 

 

Строк виконання заходів з відстеження: 

З 01.11.2014 по 30.11.2014. 

 

Тип відстеження: 

Базове. 

 

Методи одержання результатів відстеження: 

Статистичні дані. 

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась 

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 регуляторного акта, аналіз 

регуляторного впливу, пояснювальна записка та Наказ 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 дії акта. 

Також базове відстеження результативності регуляторного акта 

здійснювалось шляхом моніторингу кількості приватизованих об'єктів 

державної власності груп А, Д та Ж, надходження коштів від їх приватизації. 

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта: 

За статистичними даними за період з 01.01.2014 по 30.11.2014 

приватизовано 85 об'єктів державної власності груп А, Д та Ж,                         

прогноз надходження коштів від продажу цих об’єктів становить                       

22616,1 тис. грн, а саме:  

група А - 68 об’єктів на суму 17087,9 тис. грн; 

група Д - 10 об’єктів на суму 3149,2 тис. грн; 

група Ж - 7 об’єктів на суму 2379,0 тис. грн; 

За період з 01.11.2014 по 30.11.2014 приватизовано 4 об'єкта державної 

власності групи А, прогноз надходження коштів від продажу цих об’єктів 

становить 2553,4 тис. грн. 

Якісним показником результативності Наказу є приведення Порядку 

подання та розгляду заяви про включення до переліку об'єктів, що 

підлягають приватизації, та заяви про приватизацію щодо об'єктів державної 

власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна 

України                   від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (у редакції 

наказу Фонду державного майна України від 02 квітня 2012 року № 437), у 

відповідність до чинного законодавства.  

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей: 

На підставі отриманих показників базового відстеження 

результативності дії Наказу можна зробити висновок про досягнення 

визначених цілей. 

У результаті прийняття Наказу Порядок подання та розгляду заяви про 

включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та заяви про 

приватизацію щодо об'єктів державної власності груп А, Д та Ж, 

затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 

року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 

року за                      № 400/2840 (у редакції наказу Фонду державного майна 

України від 02 квітня 2012 року № 437), приведено у відповідність до 

чинного законодавства. 

 

Звіт про базове відстеження результативності Наказу підготовлено 

Управлінням продажу об’єктів малої приватизації та ЄМК Фонду державного 

майна України (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, тел. 200-33-66). 

В.о. Голови Фонду                                                           Д. Парфененко 


