Звіт
про базове відстеження результативності наказу
Фонду державного майна України від 22.05.2018 № 675
«Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв про включення
об’єктів права державної власності до відповідного переліку об’єктів
великої або малої приватизації, що підлягають приватизації»
Вид та назва регуляторного акта
Наказ Фонду державного майна України від 22.05.2018 № 675 «Про
затвердження Порядку подання та розгляду заяв про включення об’єктів права
державної власності до відповідного переліку об’єктів великої або малої
приватизації, що підлягають приватизації» зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 20 червня 2018 року за № 730/32182 (далі – Наказ).
Назва виконавця заходів з відстеження
Фонд державного майна України.
Цілі прийняття акта
Основними цілями прийняття Наказу є:
1. Затвердження Порядку подання та розгляду заяв про включення
об’єктів права державної власності до відповідного переліку об’єктів великої
або малої приватизації, що підлягають приватизації (далі – Порядок).
2. Визнання такими, що втратили чинність, наказів Фонду, які
врегульовували питання подання та розгляду заяв на приватизацію об’єктів
державної власності груп А, Д, Ж, і В, Г, а саме:
наказу Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772
«Про затвердження Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А,
Д та Ж»,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (із змінами);
наказу Фонду державного майна України від 01 липня 1997 року № 683
«Про затвердження порядку подання та розгляду заяв на приватизацію»,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 серпня 1997 року за
№ 362/2166 (із змінами).
Строк виконання заходів з відстеження
Заходи з відстеження результативності Наказу проводилися
06.08.2018 по 14.09.2018.
Тип відстеження
Базове.
Методи одержання результатів відстеження
Статистичні дані.

з

2

Дані та припущення, на основі яких
результативність, а також способи одержання даних

відстежувалася

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.
Результативність Наказу відстежувалася на основі даних та припущень,
визначених під час проведення аналізу регуляторного впливу проекту Наказу.
Дані були одержані шляхом ведення Фондом державного майна
України моніторингу наданих державними органами приватизації даних
щодо поданих та зареєстрованих заяв на приватизацію.
Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Основним показником результативності дії регуляторного акта під час
проведення аналізу його регуляторного впливу було визначено:
кількість поданих та зареєстрованих заяв на приватизацію (шт.);
кількість об’єктів права державної власності, включених до переліків
об’єктів великої або малої приватизації, що підлягають приватизації, на
підставі поданих заяв (шт.);
рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних
осіб з основних положень акта.
Дія регуляторного акта поширюється на суб’єктів господарювання, які
мають бажання стати учасниками приватизаційного процесу.
Після набрання чинності Наказом подано та зареєстровано державними
органами приватизації 30 заяв щодо об’єктів малої приватизації, що
перевищує прогнозне значення (4), яке визначалось з урахуванням
показників 2015-2018 років, виходячи з припущення, що активність
заявників, які подаватимуть заяви згідно з Порядком, не збільшиться.
З урахуванням поданих заяв до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, включено 2 об’єкти, плануються для включення ще 4 об’єкти.
У зв’язку з невідповідністю вимогам Порядку не прийнято для
розгляду 5 заяв, відмовлено в прийнятті 8 заяв та 11 знаходяться на
опрацюванні державними органами приватизації.
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних
осіб з основних положень Наказу високий – Фондом забезпечено його
оприлюднення на офіційному веб-сайті Фонду (http://new.spfu.gov.ua/), а
також Наказ є у вільному доступі у мережі Інтернет та у інформаційноправовій системі ЛІГА:ЗАКОН. Виданий Наказ також доведено до відома
регіональних відділень Фонду для виконання.
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Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей
Видання Наказу забезпечило визначення механізму подання та
розгляду заяв про включення об’єктів права державної власності до
відповідного переліку об’єктів великої або малої приватизації, що підлягають
приватизації.
Затверджений Порядок надав суб’єктам господарювання, що
підпадають під його дію, можливість подати до державного органу
приватизації заяву за встановленою формою та необхідні документи згідно з
вичерпним переліком, що дає змогу стати учасником приватизаційного
процесу на його початковому етапі. Таким чином, це сприяє виконанню норм
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»,
відкритості та прозорості процесу приватизації.
Звіт про базове відстеження результативності Наказу підготовлено
Управлінням підготовки до приватизації Департаменту приватизації Фонду
державного майна України (01601, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9,
тел. 200-36-61).
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