
              ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник Управління планування  

та пільгового продажу 

 

___________________О. Андрущенко 

 

«__02___»____07______2012 р. 

 

 

План-графік проведення  заходів з відстеження результативності чинних власних регуляторних актів 
 

№ з/п Дата та номер 

регуляторного акта 

Назва регуляторного акта Вид відстеження Структурний 

підрозділ 

відповідальний за 

проведення 

відстеження 

Строк 

виконання 

заходів 

Вид даних 

1. 03.07.2000 № 1368  зі 

змінами і доповненнями, 

внесеними наказами 

ФДМУ : 

- від 25.08.2005 № 2422, 

- від 08.05.2012 № 628,  
 Зареєстровано  в 
Міністерстві юстиції України  

18 липня 2000 р. за                
№ 428/4649  

Наказ ФДМУ «Про 

затвердження Порядку 

проведення пільгового 

продажу акцій  акціонерних 

товариств» 

 

Повторне  

відстеження 

Управління 

планування та 

пільгового продажу 

 

Червень  

2013 року 

 

 

 

 

Статистичні 

дані  

 

 

 

 

 

 

2. 03.07.2000 № 1368  зі 

змінами і доповненнями, 

внесеними наказами 

ФДМУ : 

- від 25.08.2005 № 2422, 

- від 08.05.2012 № 628,  
 Зареєстровано  в 
Міністерстві юстиції України  
18 липня 2000 р. за                

№ 428/4649  
 

Наказ ФДМУ «Про 

затвердження Порядку 

проведення пільгового 

продажу акцій  акціонерних 

товариств» 

 

Базове 

відстеження 

Управління 

планування та 

пільгового продажу 

 

III квартал 

2012 року 

 

 

 

 

Статистичні 

дані  

 

 

 

 

 

 



3. 29.07.2008 № 878 зі 

змінами і доповненнями 

внесеними наказом ФДМУ 

від 08.05.2012 № 629. 

Зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України  
27 серпня.2008 року за     
№ 783/15474 

Наказ ФДМУ «Про 

затвердження Порядку 

проведення додаткового 

продажу акцій  акціонерних 

товариств» 

   

Повторне  

відстеження  

 

Управління 

планування та 

пільгового продажу  

 

Червень  

2013 року  

Статистичні 

дані    

4. 29.07.2008 № 878 зі 

змінами і доповненнями 

внесеними наказом ФДМУ 

від 08.05.2012 № 629. 

Зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України  
27 серпня.2008 року за     

№ 783/15474 

Наказ ФДМУ «Про 

затвердження Порядку 

проведення додаткового 

продажу акцій  акціонерних 

товариств» 

   

Базове 

відстеження 

Управління 

планування та 

пільгового продажу  

 

III квартал 

2012 року 

 

 

 

 

Статистичні 

дані    

5. 13.07.2000 № 1450 

Зареєстровано  в 

Міністерстві юстиції  

України  26 липня 2000 р.           

за  № 447/4668 

 

Наказ ФДМУ «Про 

затвердження Порядку 

проведення додаткового 

пільгового продажу акцій 

відкритих акціонерних 

товариств на умовах, 

визначених пунктом 115 

Державної програми 

приватизації на 2000-2002 

роки» 

Періодичне  

відстеження 

Управління 

планування та 

пільгового продажу 

 

грудень 

2012 року 

Статистичні 

дані  

 


