
ЗВІТ 

про базове відстеження результативності регуляторного акта 

 

 

Вид та назва регуляторного акта: 

Наказ Фонду державного майна України від 02 вересня 2013 року 

№2146 «Про внесення змін до нормативно-правового акта».  

 
Назва виконавця заходів з відстеження: 

Фонд державного майна України. 

 
Цілі прийняття акта: 

Метою прийняття наказу Фонду державного майна України від 

02 вересня 2013 року №2146 «Про внесення змін до нормативно-правового 

акта» є приведення наказу Фонду державного майна України від 18 лютого 
1998 року № 284 «Про затвердження Порядку передачі Фонду державного 

майна України часток (паїв, акцій), що належать державі, у статутних 

капіталах суб’єктів господарювання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 19 березня 1998 року за № 180/2620, у відповідність із вимогами 

Законів України «Про приватизацію державного майна» та «Про акціонерні 

товариства». 

 
Строк виконання заходів з відстеження: 

Заходи з базового відстеження регуляторного акта проводилися з 

02.09.2013 по 02.10.2013 року. 
 

Тип відстеження: 

Базове. 

 

Методи одержання результатів відстеження: 

Статистичні дані. 

Для цього регуляторного акта пропонується постійний термін дії з 
визначенням можливості наступного перегляду ефективності його дії та 

можливого внесення до нього змін і доповнень. 

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась 

результативність, а також способи одержання даних: 

Актом, результативність якого відстежується, внесено зміни до 

Порядку передачі Фонду державного майна України часток (паїв, акцій), що 

належать державі, у статутних капіталах суб’єктів господарювання 
Результат виконання акта дасть змогу удосконалити механізм передачі 

часток (паїв, акцій), які залишилися за державним підприємством відповідно 

до статті 7 Декрету Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 року 
№ 24-92 «Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької 

діяльності, створених за участю державних підприємств» та вартість яких 



вилучена в процесі приватизації (корпоратизації) з чистої вартості цілісного 

майнового комплексу відповідно до пункту 31 Методики оцінки майна, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 

року  № 1891, або не врахована в балансі підприємства на дату оцінки. 
Фонд державного майна України постійно здійснює моніторинг щодо 

кількості переданих часток (паїв, акцій), та/або компенсацій у випадку 

неможливості передачі, або неможливості прийняття Фондом державного 

майна України часток (паїв, акцій), які залишились за державним 
підприємством. 

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта: 

Результативність регуляторного акта визначається кількістю переданих 

Фонду державного майна України часток (паїв, акцій), що належать державі, 

у статутних капіталах суб’єктів господарювання та надходженням грошових 

коштів до Державного бюджету України (компенсацій) у випадку 
неможливості передачі, або неможливості прийняття Фондом державного 

майна України часток (паїв, акцій), які залишились за державним 

підприємством. 
Відповідно до вимог статей 9, 13, 21 Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проект 

наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до нормативно-

правового акта», аналіз регуляторного впливу та повідомлення про 
оприлюднення було розміщено на офіційному веб-сайті Фонду державного 

майна України (www.spfu.gov.ua), на сторінці «Нормативна база», 

«Регуляторні акти» та «Повідомлення про оприлюднення».  
 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей: 

Прийняття нормативно-правового акта, яким внесено зміни до Порядку  
передачі Фонду державного майна України часток (паїв, акцій), що належать 

державі, у статутних капіталах суб’єктів господарювання, затвердженого 

наказом Фонду державного майна України від 18 лютого 1998 року № 284, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 березня 1998 року за 

№ 180/2620, удосконалює механізм передачі часток (паїв, акцій), які 

залишилися за державним підприємством, зокрема щодо сплати компенсацій 

у випадку неможливості передачі, або неможливості прийняття Фондом 
державного майна України часток (паїв, акцій), які залишились за державним 

підприємством. 

 

 

 

Голова Фонду                                                               О. Рябченко 
 


