
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту наказу Фонду державного майна України 

«Про затвердження форми плану розміщення акцій 
акціонерного товариства» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта  
Відповідно до вимог частини четвертої статті 17 Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна» (далі – Закон) форма плану 
розміщення акцій затверджується Фондом державного майна України.  

Проектом наказу Фонду державного майна України «Про затвердження 
форми плану розміщення акцій акціонерного товариства» передбачається 

затвердження форми плану розміщення акцій акціонерного товариства, пакет 
акцій якого підлягає приватизації. 

У запропонованій формі плану розміщення акцій зазначаються способи 
продажу пакетів акцій акціонерних товариств, визначені статтею 13 Закону, 

обсяги та строки продажу цих пакетів акцій.  
 

2. Мета і шляхи її досягнення 
Метою прийняття наказу Фонду державного майна України «Про 

затвердження форми плану розміщення акцій акціонерного товариства» є 

затвердження форми плану розміщення акцій акціонерного товариства, пакет 
акцій якого підлягає приватизації, на виконання вимог частини четвертої статті 

17 Закону та подальше забезпечення продажу пакетів акцій акціонерних 
товариств, що підлягають приватизації. 

 
3. Правові аспекти 

У даній сфері правовідносини регулюються такими нормативно-
правовими актами: 

Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна»; 
Законом України «Про Фонд державного майна України». 

 
4. Фінансово-економічне обґрунтування 
Реалізація проекту наказу не потребує додаткових матеріальних та інших 

витрат із Державного бюджету України. 
 

5. Позиція заінтересованих органів 
Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторною 

службою України та підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції 
України. 

 
6. Регіональний аспект 

Проект наказу не стосується  регіонального аспекту. 
 

     6¹. Запобігання дискримінації 

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. 
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7. Запобігання корупції  
У проекті наказу немає правил і процедур, що можуть містити ризики 

корупційних правопорушень. 
 

8. Громадське обговорення 

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проект наказу Фонду 

державного майна України разом із повідомленням про його оприлюднення та 
аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному сайті Фонду  

державного майна України з метою забезпечення інформування громадськості 
та одержання зауважень і пропозицій. 

 
8¹. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань 

розвитку науки і технологій 
Проект наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної 

діяльності. 
 

9. Позиція соціальних партнерів 
Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери та не потребує 

залучення до його опрацювання уповноважених представників від 

всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань 
організацій роботодавців. 

 
10.  Оцінка регуляторного впливу 

Стосовно регуляторного акта здійснюватиметься базове, повторне та 
періодичне відстеження у межах строків, встановлених статтею 10 Закону 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності». 

 
10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці 

Реалізація проекту наказу не впливатиме на ринок праці. 
 
11. Прогноз результатів 

Реалізація проекту наказу спрямована на забезпечення приватизації 
об'єктів державної власності та надходження коштів до державного бюджету 

від приватизації державного майна. 
 

 
В. о. Голови Фонду  

державного майна України                                                       В. Трубаров 
                                                           

“____”_________________ 2018 р. 


