
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
      до проекту наказу Фонду державного майна України  

                          «Про визнання такими, що втратили чинність,  
деяких наказів Фонду державного майна України» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта 
Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна» 

(далі – Закон) визнано таким, що втратив чинність, Закон України «Про 
приватизацію державного майна». 

Статтею 13 Закону визначено нові способи продажу державного майна, 
серед яких відсутній продаж акцій на пільгових умовах працівникам та 
колишнім працівникам товариства. 

На підставі вищезазначеного виникла потреба визнати такими, що 
втратили чинність, наказу Фонду державного майна України від 03 липня 2000 

року № 1368 «Про затвердження Порядку проведення пільгового продажу 
акцій акціонерних товариств», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

18 липня 2000 року за № 428/4649 (із змінами), та наказу Фонду державного 
майна України від 29 липня 2008 року № 878 «Про затвердження Порядку 

проведення додаткового продажу акцій акціонерних товариств за номінальною 
вартістю», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 серпня 2008 року 

за № 783/15474 (із змінами), які за своїм змістом суперечать чинному 
законодавству.  

 

 2. Мета і шляхи її досягнення 
Метою прийняття наказу є приведення нормативно-правових актів Фонду 

державного майна України у відповідність до законодавства України шляхом 
визнання такими, що втратили чинність, наказу Фонду державного майна 

України від 03 липня 2000 р. № 1368 «Про затвердження Порядку проведення 
пільгового продажу акцій акціонерних товариств», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 18 липня 2000 року за № 428/4649 (із змінами), та 
наказу Фонду державного майна України від 29 липня 2008 року № 878 «Про 

затвердження Порядку проведення додаткового продажу акцій акціонерних 
товариств за номінальною вартістю», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 27 серпня 2008 року за № 783/15474 (із змінами). 

 

3. Правові аспекти 

У цій сфері правовідносини регулюються Законом. 
 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

 Реалізація проекту наказу не потребує додаткових витрат із Державного 
бюджету України. 

 

5. Позиція заінтересованих органів 

Наказ підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.  
 

6. Регіональний аспект 

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно- 
територіальних одиниць та не впливає на регіональний розвиток.  
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. Запобігання  дискримінації 

Проект наказу не містить ознак дискримінації. 
 

7. Запобігання  корупції 
Проект наказу не містить ризиків вчинення корупційних правопорушень 

та не потребує  проведення антикорупційної експертизи. 
 

8. Громадське обговорення 

Відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з 
питань формування та реалізації державної політики, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996, 
проект наказу буде розміщено на офіційному сайті Фонду державного майна 

України з метою забезпечення інформування громадськості та одержання 
зауважень і пропозицій.  
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. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань 

розвитку науки і технологій  

Проект наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної 
діяльності, тому не потребує надсилання його на розгляд Науковому комітету 

Національної ради України з питань розвитку науки і технологій. 
 

  9. Позиція соціальних партнерів 

Проект наказу не потребує залучення до його опрацювання 
уповноважених представників від всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та 

всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців України. 
 

10. Оцінка  регуляторного впливу 

Проект наказу для отримання висновку буде направлено на експертизу до 
Державної регуляторної служби України. У разі визначення його регуляторним 

актом, до проекту наказу будуть застосовуватися процедури, передбачені 
Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності». 
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. Вплив реалізації акта на ринок праці 

Реалізація проекту наказу не має впливу на ринок праці і не потребує 
залучення додаткових трудових ресурсів або їх скорочення. 

 

11. Прогноз результатів  

 Реалізація проекту наказу дасть змогу привести у відповідність до вимог 
чинного законодавства нормативно-правові акти Фонду державного майна 

України.  
 
 

В. о. Голови Фонду 
державного майна України                  В. Трубаров 
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