
ЗВІТ 

про базове відстеження результативності регуляторного акта – Порядку 

проведення аукціону та інвестиційного конкурсу з продажу єдиних 

майнових комплексів, пакетів акцій, що належать державі у статутному 

капіталі акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи 

корпоратизації державних вугледобувних підприємств, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2013 року 

 

Вид та назва регуляторного акта: 

 

Порядок проведення аукціону та інвестиційного конкурсу з продажу єдиних 
майнових комплексів, пакетів акцій, що належать державі у статутному 

капіталі акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи 

корпоратизації державних вугледобувних підприємств, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2013 року. 
 

Назва виконавця заходів з відстеження: 

 

Фонд державного майна України. 

 

Цілі прийняття акта: 

 

Порядок проведення аукціону та інвестиційного конкурсу з продажу єдиних 

майнових комплексів, пакетів акцій, що належать державі у статутному 

капіталі акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи 
корпоратизації державних вугледобувних підприємств, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2013 року, розроблено 

на виконання частини першої статті 8 та абзацу першого частини першої 

статті 9 Закону України від 12 квітня 2012 року № 4650-VI «Про особливості 
приватизації вугледобувних підприємств». 

Ціллю прийняття регуляторного акта є визначення порядку проведення 

аукціону та інвестиційного конкурсу з продажу єдиних майнових комплексів, 
пакетів акцій, що належать державі у статутних капіталах акціонерних 

товариств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації державних 

вугледобувних підприємств, а також врегулювання процесу продажу цих 

об’єктів у відповідності з положеннями норм законодавства. 
 

Строк виконання заходів з відстеження: 

 

Заходи з базового відстеження регуляторного акту проводилися з 01 по 31 
жовтня 2013 року. 

 

Тип відстеження: 

 

Базове. 



 

 

Методи одержання результатів відстеження: 

 

Статистичні дані.  

Для цього регуляторного 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: 

 

Актом, результативність якого відстежується, затверджено порядок 

проведення аукціону та інвестиційного конкурсу з продажу єдиних майнових 

комплексів, пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі 
акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації 

державних вугледобувних підприємств. 

Результат виконання акта дасть змогу встановити чіткий механізм продажу 
на аукціоні та інвестиційному конкурсі єдиних майнових комплексів, пакетів 

акцій, що належать державі у статутному капіталі акціонерних товариств, 

утворених у процесі приватизації чи корпоратизації державних 

вугледобувних підприємств.  
Фонд державного майна України постійно здійснює моніторинг щодо 

кількості проданих об’єктів та надходження коштів від їх продажу.  

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта: 

 

Результативність регуляторного акту визначається кількістю проданих 

об'єктів та сумою інвестицій, виражену у грошовому еквіваленті, які будуть 
спрямовані на впровадження програм технічного переоснащення 

виробництва вугледобувних підприємств, впровадження прогресивних 

технологій виробництва, здійснення заходів щодо розвитку шахтного фонду, 
розвиток відповідного регіону. 

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

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проект постанови 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення 
аукціону та інвестиційного конкурсу з продажу єдиних майнових комплексів, 

пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі акціонерних 

товариств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації державних 

вугледобувних підприємств», аналіз регуляторного впливу, повідомлення 
про оприлюднення було розміщено на офіційному веб-сайті Фонду 

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

база», «Регуляторні акти new», «Проекти» та «Повідомлення про 
оприлюднення». 

 

http://www.spfu.gov.ua/


 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей: 

 

На підставі отриманих показників базового відстеження результативності дії 

нормативно-правового акта можна зробити висновок про досягнення 

визначених цілей. 

Прийнятим нормативно-правовим актом врегульовано механізм продажу 
єдиних майнових комплексів та пакетів акцій, що належать державі у 

статутних капіталах акціонерних товариств, утворених у процесі 

приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних підприємств. 
 

 

 

 
Голови Фонду                                                            О.Рябченко 

 


