
Звіт 

про базове відстеження результативності регуляторного акта 

 

 

 

Вид та назва регуляторного акта 

 

Наказ  Фонду  державного  майна  України від 10.05.2012 №639, 

розпорядження Антимонопольного комітету України від 10.05.2012 №282-р, рішення 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.05.2012 №674 «Про 

затвердження Положення  про  порядок  проведення конкурсів  з продажу пакетів 

акцій акціонерних товариств», яке зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

12.06.2012 за № 940/21252. 

 

 

Назва виконавця заходів з відстеження 

 

Фонд державного майна України. 

 

 

Цілі прийняття акта 

 

  Приведення нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади 

у відповідність із вимогами чинного законодавства та вдосконалення правового 

регулювання у сфері приватизації. 

 Вдосконалення та поліпшення процедур продажу пакетів акцій акціонерних 

товариств шляхом проведення конкурсу з використанням відкритості 

пропонування ціни за принципом аукціону. 

 Залучення до приватизації інвесторів, заінтересованих у довгостроковому 

розвитку підприємств після приватизації, а також формування позитивного 

іміджу приватизації в Україні та світі.  

 

 

Строк виконання заходів з відстеження 

 

Заходи з базового відстеження положення проводилися з 01.06.2012 по 

01.06.2013. 

 

 

Тип відстеження (базове, повторне або періодичне) 
 

Базове. 

 

 

Методи одержання результатів відстеження 

 

Базове відстеження здійснювалось шляхом моніторингу основних показників 

результативності регуляторного акта . 
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Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також 

способи одержання даних 
 

Реалізація положень регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних 

та фінансових витрат із державного бюджету. 

Акт має загальнодержавний характер.  

Для визначення значень показників результативності регуляторного акта 

використовуються статистичні дані. 

 

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта  

 

Перелік кількісних та якісних показників результативності регуляторного акта 

наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1  

Найменування показника 

 

Розмір показника 

Розмір надходжень до державного 

бюджету від продажу пакетів акцій 

акціонерних товариств,  що належать 

державі у статутних капіталах 

акціонерних товариств 

 

Сума   надходження   коштів   у   період   з 

01.06.2012   по   01.06.2013   становить     

807 396 000 грн 

Внесення інвестицій на розвиток 

підприємств, пов'язаних з дією акта 

Сума  надходження  інвестицій  у  період  з 

01.06.2012  по  01.06.2013  становить          

82 337 000 грн 

 

Кількість суб'єктів господарювання 

та/або фізичних осіб, на які 

поширюватиметься дія акта 

 

У межах, встановлених чинним 

законодавством 

Рівень поінформованості суб'єктів 

господарювання та/або фізичних осіб з 

основних положень акта 

Достатній, оскільки регуляторний акт 

розміщено в мережі Інтернет на офіційному 

сайті Фонду державного майна України та у 

засобах масової інформації, зокрема в газеті 

«Урядовий кур’єр», «Державному 

інформаційному бюлетені про 

приватизацію». 

Також суб’єкти господарювання та 

фізичні особи можуть звернутися до Фонду 

державного майна України для отримання 

роз’яснень щодо основних положень 

регуляторного акта 
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Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей. 

 

Дія регуляторного акта забезпечує надходження до державного бюджету 

коштів від  продажу пакетів акцій акціонерних товариств, що належать державі у 

статутних капіталах акціонерних товариств, а також внесення інвестицій на розвиток 

підприємств, пов'язаних з дією акта. 

Остаточний висновок щодо ступеня досягнення визначених цілей буде 

зроблено при проведенні повторного та періодичних відстежень результативності 

регуляторного акта. 

 

 

 

 

Голова Фонду       О. Рябченко 
 


