
ЗВІТ 
про результати повторного відстеження результативності дії наказу 

Фонду державного майна України від 09 жовтня 2014 року № 2408 
«Про внесення змін до нормативно-правового акта», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2014 року за № 1311/26088 

 
       Вид та назва регуляторного акта 

Наказ Фонду державного майна України від 09 жовтня 2014 року  

№ 2408 «Про внесення змін до нормативно-правового акта», зареєстрований 
в Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2014 року за № 1311/26088. 

 
     Назва виконавця заходів з відстеження 

Фонд державного майна України. 
 

       Цілі прийняття акта 
 Метою прийняття наказу Фонду державного майна України від  

09 жовтня 2014 року № 2408 «Про внесення змін до нормативно-правового 
акта», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2014 року 
за № 1311/26088, є приведення Порядку проведення  пільгового продажу 

акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного 
майна України від 03 липня 2000 року № 1368, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 18 липня 2000 року за № 428/4649, у 
відповідність із Законом України від 15 квітня 2014 року № 1206-VII «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
порядку відкриття бізнесу» та удосконалення процедури проведення 

пільгового продажу акцій акціонерних товариств. 
 

       Строк виконання заходів з відстеження 
Заходи з повторного відстеження регуляторного акта проводилися з       

22 жовтня 2015 року по 22 листопада 2015 року. 
 

  Тип відстеження 
Повторне. 

 

        Методи одержання результатів відстеження 
Статистичні дані. 

Для цього нормативно-правового акту 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 

       Впровадження даного нормативно-правового акту дозволило 
удосконалити організаційні процеси проведення пільгового продажу акцій 

акціонерних товариств. 



Нормативно-правовий акт є обов’язковим для виконання Фондом 
державного майна України та його регіональними відділеннями. 

 
            Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

       Результативність відстеження дії регуляторного акта визначається на 
підставі статистичних даних, а саме: кількості осіб, зазначених у частинах 

першій та другій статті 25 Закону України «Про приватизацію державного 
майна», які скористались своїм правом на першочергове придбання акцій на 
неконкурентних засадах за фіксованою ціною, та грошових коштів, які 

надійшли до державного бюджету від пільгового продажу акцій.  
       За звітний період відповідно до наказу Фонду державного майна України 

від 19 листопада 2015 року № 1742 «Про пільговий продаж акцій              
ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» розпочато пільговий продаж акцій                    

ПАТ «Миколаївська ТЕЦ».  
       Враховуючи, що станом на 22 листопада 2015 року відповідно до вимог 

Порядку проведення пільгового продажу акцій акціонерних товариств, 
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 03 липня     

2000 року № 1368 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України           
18 липня 2000 року за № 428/4649, термін затвердження списків осіб, які 

мають право на пільгове придбання акцій, не наступив, провести аналіз 
статистичних даних повторного відстеження регуляторного акта неможливо 
через відсутність таких даних. 

  
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 
       За період здійснення відстеження результативності наказу Фонду 

державного майна України від 09 жовтня 2014 року № 2408 «Про внесення 
змін до нормативно-правового акта», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 22 жовтня 2014 року за № 1311/26088, не надходило зауважень або 
пропозицій щодо прийняття рішення про зупинення дії наказу, визнання його 

неконституційним, про скасування або про необхідність його перегляду, що 
дає підстави визнати, що зазначений регуляторний акт забезпечує досягнення 

визначеної цілі.  
       Звіт про повторне відстеження результативності наказу Фонду 

державного майна України від 09 жовтня 2014 року № 2408 «Про внесення 
змін до нормативно-правового акта», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 22 жовтня 2014 року за № 1311/26088, підготовлено Управлінням з 

питань планування та пільгового продажу Департаменту конкурентних 
продажів  об’єктів  приватизації  Фонду  державного  майна  України   

(01601, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, тел. 200-34-16). 
 

 
       Голова Фонду        І. Білоус 
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