
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту постанови Кабінету Міністрів України  

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  
від 11 вересня 1996 р. № 1099» 

 

 
 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта 
 

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1099» (далі – 
проект постанови) розроблено відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна» (далі – Закон). 

Порядок утворення акціонерного товариства в процесі приватизації, 
випуску та розміщення акцій такого товариства, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 року № 1099. 
Натомість, абзацом другим частини третьої статті 17 Закону 

передбачено встановлення Кабінетом Міністрів України порядку утворення 
акціонерних товариств у процесі приватизації та перетворення державних 

підприємств, здійснення емісії акцій таких товариств, що зумовило 
розроблення проекту постанови. 

 

2. Мета і шляхи її досягнення 
 

Проект постанови розроблено з метою приведення нормативно-
правових актів Уряду у відповідність до вимог законодавства України 

шляхом внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України                    
від 11 вересня 1996 року № 1099 «Про затвердження Порядку утворення 

акціонерного товариства в процесі приватизації, випуску та розміщення акцій 
такого товариства» та викладення відповідного порядку, передбаченого 

Законом, у новій редакції. 
 

3. Правові аспекти 
 

У цій сфері правового регулювання відносин діють такі законодавчі та 

інші нормативно-правові акти: 
- Цивільний кодекс України; 

- Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна»; 
- Закон України «Про Фонд державного майна України»; 
- Закон України «Про акціонерні товариства»; 

- рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку    
від  26 лютого 2013 року № 248 «Про затвердження Порядку реєстрації 

випуску акцій акціонерних товариств, що створюються у процесі приватизації 
та корпоратизації», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21 березня 

2013 року за № 461/22993. 
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4. Фінансово-економічне обґрунтування 
 

Прийняття постанови не потребує додаткових матеріальних та інших 

витрат з боку держави. 
 

5. Позиція заінтересованих органів 
 

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів 
України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та 
проведення правової експертизи Міністерством юстиції України. 

 

6. Регіональний аспект 
 

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-

територіальних одиниць та не впливає на регіональний розвиток. 
 

6¹. Запобігання дискримінації 
 

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки 

дискримінації. Проект постанови не потребує проведення громадської 
антидискримінаційної експертизи. 

 

7. Запобігання корупції 
 

У проекті постанови відсутні правила та процедури, які можуть 
містити ризики вчинення корупційних правопорушень. У проведенні 

громадської антикорупційної експертизи потреби немає. 
 

8. Громадське обговорення 
 

Проект постанови не потребує проведення консультацій з 

громадськістю. 
 

8
1
. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з 

питань розвитку науки і технологій 
 

Проект постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної 
діяльності. 

 

9. Позиція соціальних партнерів 
 

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери, не потребує 
погодження з уповноваженими представниками від всеукраїнських 

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

 

10. Оцінка регуляторного впливу 
 

Проект постанови не є регуляторним актом.  
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10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці 
 

Реалізація постанови не впливатиме на ринок праці України. 
 

11. Прогноз результатів 
 

Прийняття постанови забезпечить приведення нормативно-правових 
актів Кабінету Міністрів України у відповідність до вимог законодавства 
України. 

 

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