
Звіт 
про базове відстеження результативності наказу  

Фонду державного майна України від 22 травня 2018 року № 680 
«Про затвердження форми плану розміщення  

акцій акціонерного товариства» 

 
    1. Вид та назва регуляторного акта 

 
Наказ Фонду державного майна України від 22 травня 2018 року          

№ 680 «Про затвердження форми плану розміщення акцій акціонерного 
товариства», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 червня        

2018 року за № 703/32155 (далі – Наказ). 
 

2. Назва виконавця заходів з відстеження 
 

Фонд державного майна України 
 

3. Цілі прийняття акта 
 
Основними цілями прийняття Наказу є: 

1. Затвердження форми плану розміщення акцій акціонерного 
товариства. 

2. Визнання такими, що втратили чинність, наказів Фонду державного 
майна України: 

від 04 квітня 1994 року № 175 «Про затвердження Положення про 
типовий план розміщення акцій акціонерного товариства, яке створено 

шляхом корпоратизації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України        
12 травня 1994 року за № 96/305 (із змінами); 

від 01 жовтня 1997 року № 1065 «Про затвердження Положення про 
план приватизації єдиного майнового комплексу підприємства», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 1997 року за         
№ 490/2294 (із змінами).  

 

4. Строк виконання заходів з відстеження  
 

Заходи з відстеження результативності Наказу проводилися з 
15.02.2019 по 01.04.2019. 

 
5. Тип відстеження 

 
Базове. 

 
6. Методи одержання результатів відстеження  

 
Збір статистичних даних. 



  

 

 
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержаних даних 
 
Відстеження результативності регуляторного акта здійснено шляхом 

ведення Фондом державного майна України моніторингу щодо кількості 
затверджених державними органами приватизації планів розміщення акцій 

об‘єктів приватизації та надходження коштів до Державного бюджету 
України. 

 
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

 
Основними показниками результативності дії регуляторного акта під 

час проведення аналізу його регуляторного впливу було визначено: 
кількість затверджених планів розміщення акцій акціонерних 

товариств, пакети акцій яких підлягають приватизації; 
кількість реалізованих пакетів акцій товариств відповідно до 

затверджених планів розміщення акцій; 

розмір надходжень до державного бюджету, пов‘язаних з дією акта.  
Дія регуляторного акта поширюється на суб‘єктів господарювання, у 

процесі приватизації яких затверджується план розміщення акцій.  
Даними, на основі яких відстежувалася результативність Наказу, є 

статистичні показники за період дії Наказу, а саме: 
1. Затверджено 16 планів розміщення акцій об‘єктів великої 

приватизації. 
2. Затверджено 26 планів розміщення акцій об‘єктів малої 

приватизації. 
3. Продано 5 об‘єктів малої приватизації (державні пакети акцій), що 

забезпечило надходження коштів до Державного бюджету України у сумі 
32 242 967,28 грн без ПДВ. 

 
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

визначених цілей  

 
Видання Наказу забезпечило виконання вимог частини четвертої 

статті 17 Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна», а саме затвердження форми плану розміщення акцій акціонерного 

товариства, пакет акцій якого підлягає приватизації, та подальший продаж 
пакетів акцій, що підлягають приватизації. 

На підставі базового відстеження результативності Наказу можна 
зробити висновок, що він забезпечує досягнення визначеної цілі.  

Звіт про базове відстеження результативності Наказу підготовлено 
Управлінням підготовки до приватизації Департаменту приватизації Фонду 



  

державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9,          

тел. 200-34-22). 
 

 
 

В. о. Голови Фонду  

державного майна України                                                                  В. ГЕРЦ 
 

 
«____» _________________ 2019 р. 

 
 


