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АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 
проекту  наказу  Фонду  державного  майна  України 

«Про внесення зміни до нормативно-правового акта» 
 

 

I. Визначення проблеми 
 

Законом України від 16 лютого 2016 року № 1005-VIII «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо вдосконалення процесу приватизації» 

внесено зміни, зокрема, до статті 8 Закону України «Про приватизацію 
державного майна» в частині запровадження норми обов’язкового подання 

до органу приватизації фізичними особами – покупцями під час приватизації 
об’єкта державної власності довідки органу доходів і зборів про подану 

декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію).   
На підставі зазначеного виникла необхідність внести зміну до Порядку 

проведення додаткового продажу акцій акціонерних товариств за 
номінальною вартістю, затвердженого наказом Фонду державного майна 

України від 29 липня 2008 року № 878, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 27 серпня 2008 року за № 783/15474 (із змінами і 
доповненнями) (далі - Порядок), доповнивши його вищезазначеною нормою. 

 

Це питання справляє вплив на: 
 

Групи (підгрупи) Так Ні 

Громадяни +  

Держава +  

Суб’єкти господарювання  - 

У тому числі суб’єкти 
малого підприємництва 

 - 

 

II. Ціль державного регулювання 
 

Цілью державного регулювання є приведення Порядку до вимог 

Закону України від 16 лютого 2016 року № 1005-VIII «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо вдосконалення процесу приватизації», 

доповнивши його обов’язковою нормою подання до органу приватизації 
потенційними покупцями - фізичними особами довідки органів доходів і 

зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову 
декларацію) за умови придбання акцій акціонерних товариств під час 

додаткового їх продажу за номінальною вартістю. 
 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 
 

1. Визначення альтернативних способів.  

Під час розробки проекту наказу було розглянуто такі альтернативні 
способи досягнення вищезазначеної цілі: 

 
Вид альтернативи Опис альтернативи 

Альтернатива 1 Збереження наявного стану та залишення чинного Порядку без 
змін. 



 2 

Альтернатива 2 Внесення до Порядку відповідної зміни в частині доповнення 
його нормою обов’язкового подання фізичною особою – 
покупцем довідки органу доходів і зборів про подану декларацію 

про майновий стан і доходи (податкову декларацію) під час 
участі у придбанні акцій акціонерних товариств під час їх 

додаткового продажу за номінальною вартістю.  
 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей. 
Оцінка впливу на сферу інтересів держави: 
 

Вид 

альтернативи 

Вигоди  Витрати 

Альтернатива 1 У разі залишення чинної редакції регуляторного акта  
перелік документів, які подаються фізичною особою 

– покупцем до органу приватизації під час участі у 
проведенні додаткового продажу акцій акціонерних 
товариств за номінальною вартістю, визначений 

Порядком, не відповідатиме вимогам статті 8 Закону 
України «Про приватизацію державного майна» з 

урахуванням змін, внесених Законом України від  
16 лютого 2016 року № 1005-VIII «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо вдосконалення 

процесу приватизації».  

Додаткові 
витрати 

відсутні 

Альтернатива 2 Внесення до Порядку зміни в частині доповнення 
його нормою обов’язкового подання  фізичною 

особою – покупцем довідки органу доходів і зборів 
про подану декларацію про майновий стан і доходи 
(податкову декларацію) під час участі у приватизації 

об’єкта державної власності дасть змогу забезпечити 
дотримання вимог статті 8 Закону України «Про 

приватизацію державного майна» з урахуванням 
змін, внесених Законом України від 16 лютого 2016 
року № 1005-VIII «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо вдосконалення процесу 
приватизації». 

Додаткові 
витрати 

відсутні 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян: 
Вид 

альтернативи 
Вигоди  Витрати 

Альтернатива 1 Збереження наявного стану та залишення 

регуляторного акта без змін спричинить постійне 
звертання уваги фізичних осіб – покупців до вимог 

статті 8 Закону України «Про приватизацію 
державного майна» з урахуванням змін, внесених 
Законом України від 16 лютого 2016 року  

№ 1005-VIII «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо вдосконалення процесу приватизації», 

щодо необхідності додаткового подання до органу 
приватизації довідки органу доходів і зборів про 
подану декларацію про майновий стан і доходи 

(податкову декларацію) під час участі у приватизації 
об’єкта державної власності. 

Додаткові 

витрати 
відсутні 
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Альтернатива 2 Внесення зміни до Порядку врегулює повноту 
переліку документів, які подаються до органу 
приватизації та є необхідними для придбання акцій 

акціонерних товариств фізичними особами – 
покупцями під час їх додаткового продажу за 

номінальною вартістю. 

Додаткові 
витрати 
відсутні 

 
 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу 
досягнення цілей  

 
 

Рейтинг 
результативності 

(досягнення 
цілей під час 
вирішення 

проблеми) 

Бал результативності 
(за чотирибальною 

системою оцінки) 

Коментарі щодо присвоєння відповідного 
бала 

Альтернатива 1 1 Збереження наявного стану та залишення 
регуляторного акта без змін спричинить 

постійне звертання уваги фізичних осіб – 
покупців до вимог статті 8 Закону України 
«Про приватизацію державного майна» з 

урахуванням змін, внесених Законом України 
від 16 лютого 2016 року № 1005-VIII «Про 

внесення змін до деяких законів України 
щодо вдосконалення процесу приватизації», 
щодо необхідності додаткового подання до 

органу приватизації довідки органу доходів і 
зборів про подану декларацію про майновий 

стан і доходи (податкову декларацію) під час 
участі у приватизації об’єкта державної 
власності. 

Альтернатива 2 4 Внесення до Порядку зміни в частині 

доповнення його нормою обов’язкового 
подання  фізичною особою – покупцем 

довідки органу доходів і зборів про подану 
декларацію про майновий стан і доходи 
(податкову декларацію) під час участі у 

приватизації об’єкта державної власності  
дасть змогу забезпечити дотримання вимог 

статті 8 Закону України «Про приватизацію 
державного майна» з урахуванням змін, 
внесених Законом України від 16 лютого 2016 

року № 1005-VIII «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо вдосконалення 

процесу приватизації», та врегулює повноту 
переліку документів, які подаються до органу 
приватизації та є необхідними для придбання 

акцій акціонерних товариств фізичними 
особами – покупцями під час їх додаткового 

продажу за номінальною вартістю. 
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Рейтинг 
результативності 

Вигоди 
(підсумок) 

Витрати 
(підсумок) 

Обгрунтування відповідного місця 
альтернативи у рейтингу 

Альтернатива 1 Вигоди 
відсутні 

Витрати 
відсутні 

Порядок не відповідає вимогам статті  
8 Закону України «Про приватизацію 

державного майна» з урахуванням змін, 
внесених Законом України від 

16 лютого 2016 року № 1005-VIII «Про 
внесення змін до деяких законів України 
щодо вдосконалення процесу 

приватизації». 
Альтернатива 2 Є найбільш 

оптимальною 
Витрати 
відсутні 

Дозволяє привести Порядок у 
відповідність  до вимог законодавства 

України та визначити повний перелік 
документів, необхідних для участі у 

приватизації об’єкта державної 
власності. 

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної 
альтернативи/причини відмови від 

альтернативи 

Оцінка ризику 
зовнішніх чинників на 

дію запропонованого 
регуляторного акта 

Альтернатива 1 Порядок не відповідатиме чинним вимогам 

статті 8 Закону України «Про приватизацію 
державного майна». 

 

Х 

Альтернатива 2 Дозволить привести Порядок у відповідність 
до вимог законодавства України з питань 

приватизації.  

Ризик відсутній  

 

V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної 

проблеми 
 

Для досягнення зазначеної цілі Фондом державного майна України 

розроблено проект наказу, відповідно до якого пропонується внести зміну до 
Порядку в частині доповнення його нормою обов’язкового подання  

фізичною особою – покупцем довідки органу доходів і зборів про подану 
декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) під час 

участі у придбанні акцій акціонерних товариств в ході їх додаткового 
продажу за номінальною вартістю.  

Державний контроль та нагляд за дотриманням регуляторного акта 
здійснюється Фондом державного майна України та його регіональними 

відділеннями відповідно до наданих повноважень. 
 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від 

ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи 
місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні 

проваджувати або виконувати ці вимоги 
 

 Реалізація  наказу  Фонду  державного  майна  України  «Про 
внесення  зміни до нормативно - правового акта» відбуватиметься за 
рахунок коштів державного бюджету  у  межах,  встановлених  бюджетною  

програмамою   за   КПКВК  6611010   «Керівництво  та  управління  у  сфері  
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державного майна», та не потребує додаткових витрат із Державного 
бюджету України. 

Для фізичних осіб - покупців подання до державного органу 
приватизації довідки органів доходів і зборів про подану декларацію про 

майновий стан і доходи (податкову декларацію) в процесі проведення 
додаткового продажу акцій акціонерних товариств за номінальною вартістю  

додаткових витрат не потребує. 
 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 
 

Строк дії регуляторного акта необмежений. Разом з тим він може 

змінюватися з урахуванням майбутніх змін до законодавства, що впливає на 
регуляторний акт.    

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 
 

Показниками результативності регуляторного акта визначено: 
- кількість фізичних осіб - працівників товариства, які скористалися 

своїм правом на придбання акцій акціонерних товариств за номінальною 
вартістю в ході їх додаткового продажу; 

- кількість акцій акціонерних товариств, реалізованих за 
номінальною вартістю під час їх додаткового продажу;  

- кошти, які надійшли до державного бюджету від проведення 
додаткового продажу акцій акціонерних товариств за номінальною вартістю. 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 
відстеження результативності дії регуляторного акта 
 

Стосовно регуляторного акта буде здійснюватись базове відстеження 

результативності його дії після набрання ним чинності, оскільки для 
відстеження використовуватимуться виключно статистичні дані. Повторне 

відстеження результативності буде здійснюватися через рік після набрання 
чинності регуляторним актом шляхом порівняння показників базового та 
повторного відстеження. Періодичне - раз на кожні три роки, починаючи з 

дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього 
акту. 

У разі надходження пропозицій та зауважень щодо вирішення 
неврегульованих або проблемних питань буде розглядатися необхідність 

внесення відповідних змін. 
 

 
 

Голова Фонду         І. Білоус 
 

 
«___»______________2016 р.   


