
 Звіт  
про  повторне відстеження результативності регуляторного акта 

 
Вид та назва регуляторного акта: 

 
      Постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 № 123 “Про внесення 
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1099”.  
 
     Назва виконавця заходів базового відстеження результативності: 
 
     Фонд державного майна України. 
 
     Цілі прийняття акта: 
     

 Головними цілями прийняття акта є приведення Порядку перетворення в 
процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною 
формою власності у відкриті акціонерні товариства, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 11.09.1996 № 1099, у відповідність до вимог 
Законів України “Про акціонерні товариства” та “Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, спрямоване на врегулювання  
проблемних питань пов’язаних з підготовкою державних підприємств до продажу 
та забезпечення взаємодії державних органів приватизації з акціонерними 
товариствами, що створені в процесі приватизації, державними реєстраторами та 
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 

 
     Строк виконання заходів з відстеженням: 
 
     Заходи з повторного відстеження проводилися з 01.10.2011. 
 
     Тип відстеження : 
 
     Повторне. 
 
     Методи одержання результатів відстеження: 
 
     Соціологочні. 
 
     Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, 
     а також способи одержання даних: 
 
    Відповідно до вимог статей  10, 13, 26 Закону України “Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності” постанова Кабінету 
Міністрів України від 03.02.2010 № 123 “Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 11.09.1996 № 1099” та повідомлення про повторне 
відстеження було розміщено на офіційній сторінці Фонду державного майна 
України в мережі Інтернет (www.spfu.gov.ua), з метою проведення аналізу 
громадської думки, на основі отриманих пропозицій і зауважень з приводу 
результативності запроваджених актом заходів.  



  
       Кількісні та якісні значення показників результативності акта: 

 Кількісні показники результативності, вигоди та витрати від прийняття 
регуляторного акта оцінити не можливо, оскільки його норми прямо не впливають 
на фінансові результати господарської діяльності. 
 
        Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення     

визначених цілей: 
 
За період прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 03.02.2010   

№ 123 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 
1996 р. № 1099" від зацікавлених сторін не надходило скарг та пропозицій, що 
говорить про відповідність прийнятого акту сьогоденним реаліям та чинному 
законодавству України, а також дає змогу здійснювати процес приватизації за 
єдиними правилами, що сприяє об'єктивності отриманих результатів.  

Прийнятий регуляторний акт посилив контроль з боку Фонду державного 
майна України за процесом приватизації, що зумовило позитивні наслідки, як для 
держави, так і для суб'єктів господарювання. 

 Прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 № 123 
“Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня      
1996 р. № 1099” вирішило проблему єдиного нормативного забезпечення 
здійснення державної реєстрації акціонерних товариств, а також удосконалило 
нормативну базу шляхом внесення змін і доповнень до постанови  Кабінету 
Міністрів України від 11.09.1996 №1099 “Про затвердження Порядку 
перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і 
підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства”. 
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