
Звіт  

про повторне відстеження результативності регуляторного акта 

 

Вид та назва регуляторного акта 

Наказ Фонду державного майна від 26 квітня 2013 року № 579 «Про 

внесення змін до наказу Фонду державного майна України  від 23 січня    

2004 року №105», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 травня 

2013 року за № 767/23299. 

 

Назва виконавця заходів з відстеження 

Фонд державного майна України. 

 

Цілі прийняття акта 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про акціонерні товариства»  

акціонерні товариства за типом поділяються на публічні акціонерні 

товариства та приватні акціонерні товариства. У зв'язку з цим виникла 

необхідність приведення у відповідність наказу Фонду державного майна 

України «Про затвердження Порядку визначення початкової вартості пакетів 

акцій відкритих акціонерних товариств, що підлягають продажу на 

конкурсах» від 23 січня 2004 року №105 до вищезазначеної статті. 

 З огляду на зазначене, Фонд державного майна підготував наказ від   

26 квітня 2013 року № 579 «Про внесення змін до наказу Фонду державного 

майна України  від 23 січня 2004 року №105», зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 18 травня 2013 року за № 767/23299. 

 

Строк виконання заходів з відстеження  

Заходи з повторного відстеження наказу Фонду державного майна 

України від 26 квітня 2013 року № 579 проводились з 04 червня 2014 року по 

04 липня 2014 року. 



Тип відстеження 

Повторне. 

 

Методи одержання результатів відстеження 

Під час відстеження результативності регуляторного акта були 

використані статистичні методи одержання результатів відстеження. Дані та 

припущення, на основі яких відстежувалася результативність регуляторного 

акта були отримані на підставі вивчення думки широкої громадськості. 

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а 

також способи одержання даних 

 Відповідно до вимог статей 10 та 13 Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» наказ 

Фонду державного майна України «Про внесення змін до наказу Фонду 

державного майна України  від 23 січня 2004 року №105», аналіз 

регуляторного впливу та пояснювальна записка до проекту наказу, звіт про 

базове відстеження результативності регуляторного акта були розміщені на 

офіційному веб-сайті Фонду державного майна України в мережі Інтернет 

(www.spfu.gov.ua), де аналізувалася громадська думка, пропозиції та 

зауваження з приводу результативності запровадження актом заходів. 

 

Кількісні та якісні значення результативності акта 

Кількісні показники результативності, вигоди та витрати від прийняття 

регуляторного акта оцінити неможливо, оскільки норми прямо не впливають 

на фінансові результати господарської діяльності. 

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей 

Наказ Фонду державного майна від 26 квітня 2013 року № 579 «Про 

внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 23 січня    



2004 року №105», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 травня 

2013 року за № 767/23299 приводить «Порядок визначення початкової 

вартості пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що підлягають 

продажу на конкурсах», затверджений наказом Фонду державного майна 

України, зареєстрований  в Міністерстві юстиції України 31 січня 2004 року 

за № 135/8734 у відповідність до Закону України «Про акціонерні 

товариства» від 17 вересня 2008 року  №  514-VI. 

 

Звіт про повторне відстеження результативності наказу Фонду 

державного майна від 26 квітня 2013 року № 579 «Про внесення змін до 

наказу Фонду державного майна України  від 23 січня 2004 року №105», 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 травня 2013 року за           

№ 767/23299, підготовлено Управлінням з питань оціночної діяльності 

Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, 

оцінки та розпорядження об’єктами державної власності Фонду (01133,        

м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, тел. 200-32-68). 

 

 

В.о. Голови Фонду                                                                       Д. Парфененко 

 


