
        ЗВІТ 

про результати повторного відстеження результативності дії 

наказу Фонду державного майна України від 08 травня 2012 року № 628 

«Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від      

03 липня 2000 року № 1368», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України  16 травня 2012 року за  № 777/21090 

 
1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 

відстежується  

Наказ Фонду державного майна України від 08 травня 2012 року № 628 

«Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 03 липня 

2000 року № 1368», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 травня 
2012 року за № 777/21090. 

 

2.   Назва виконавця заходів з відстеження 

Фонд державного майна України. 
 

3.   Цілі прийняття акта 

Метою прийняття даного регуляторного акта є удосконалення  
процедури проведення пільгового продажу акцій та приведення у 

відповідність до чинного законодавства 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.  

 

4.   Строк виконання заходів з відстеження 

Повторне відстеження регуляторного акта проводилось з 16 травня 
2013 року по 16 червня 2013 року. 

 

5.   Тип відстеження 

Повторне відстеження. 

 

6.   Методи одержання результатів відстеження 

Під час проведення повторного відстеження  дії  нормативно-правового  
акта застосований статистичний метод одержання результатів відстеження. 

 
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних 

          Результативність нормативно-правового акта проведено на підставі 

забезпечення використання права працівниками акціонерних товариств на 

першочергове придбання акцій на пільгових умовах та надходження коштів 
до Державного бюджету України від пільгового продажу акцій.  

 

 



 

   8.  Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

За результатами повторного відстеження за визначеними 

статистичними показниками за період з 16 травня 2012 року по 16 червня 
2013 року проведено пільговий продаж акцій на 6 акціонерних товариствах, 

правом на першочергове придбання акцій скористалися 1466 працівників цих 

товариств. За результатами пільгового продажу акцій до Державного 

бюджету України надійшли грошові кошти у розмірі 558 418,50 грн. 
 

          9.  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

Реалізація наказу Фонду державного майна України від 08 травня   

2012 року № 628 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна 

України від 03 липня 2000 року № 1368», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 16 травня 2012 року за № 777/21090, надала змогу 
удосконалити та привести у відповідність до чинного законодавства України 

Порядок проведення пільгового продажу акцій акціонерних товариств. 

          На   підставі    результатів   повторного   відстеження   результативності 
дії нормативно-правового акта можна зробити висновок про його 

доцільність. 

          Періодичне   відстеження    результативності   акта   буде   проведено   

в червні 2016 року.  
  

 

 
Голова Фонду         О. Рябченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


