Аналіз регуляторного впливу
проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до
деяких нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України»
I. Визначення проблеми
Постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1033 внесені
зміни до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 10.12.2003 № 1891 (далі – Методика), що виклали її у
новій редакції.
Під час практичного застосування положень Методики виявлені
питання, які потребують врегулювання.
Зазначеним Проектом передбачається врегулювання шляхом взаємного
узгодження норм, що передбачені Методикою та Положенням, а саме
забезпечення удосконалення організаційного механізму перегляду, як в бік
збільшення так і зменшення, конкурсними комісіями початкової ціни пакетів
акцій об‘єктів групи Г або паливно-енергетичного комплексу, що підлягають
приватизації, на підставі пропозицій і рекомендацій радників, Робочої групи
з підготовки рекомендацій та пропозицій до проектів рішень Кабінету
Міністрів України щодо приватизації та умов продажу об‘єктів державної
власності, що підлягають приватизації (далі – Робоча група), а також наданих
органом приватизації аналітичних матеріалів та інформації про підсумки
попередніх продажів пакетів акцій подібних за галузевою ознакою
підприємств.
З огляду на зазначене, з метою удосконалення методичного
забезпечення оцінки майна Фонд державного майна України розробив
проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України» (далі – Проект).
Дія Проекту розповсюджується на:
Групи (підгрупи)
Громадяни
Держава
Суб‘єкти господарювання
у тому числі суб’єкти
малого підприємництва

малого

Так

Ні

+
+
-

-

II. Цілі державного регулювання
Відповідно до повноважень, визначених Законом України «Про Фонд
державного майна України та Законом України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» Фонд
державного майна України здійснює державне регулювання оцінки майна та
забезпечує дотриманням єдності методичного та організаційного

забезпечення оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної
діяльності.
Проект забезпечить врегулювання шляхом взаємного узгодження норм,
що передбачені Методикою та Положенням, а саме забезпечить
удосконалення організаційного механізму перегляду, як в бік збільшення так
і зменшення, конкурсними комісіями початкової ціни пакетів акцій об‘єктів
групи Г або паливно-енергетичного комплексу, що підлягають приватизації,
на підставі пропозицій і рекомендацій радників, Робочої групи, а також
наданих органом приватизації аналітичних матеріалів та інформації про
підсумки попередніх продажів пакетів акцій подібних за галузевою ознакою
підприємств.
Зазначена мета забезпечується шляхом внесення змін, до таких
нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України:
Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 10.12.2003 № 1981 (у редакції постанови Кабінету міністрів
України від 25.11.2015 № 1033);
Положення про робочу групу з підготовки рекомендацій та пропозицій
до проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо приватизації та умов
продажу об‘єктів державної власності, що підлягають приватизації,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2015 № 525.
Міністр ів України

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
1. Визначення альтернативних способів
Під час розробки Проекту розглянуто такі альтернативні способи
досягнення визначених цілей.
Вид альтернативи

1. Внести запропоновані зміни до Постанови

2. Не вносити зміни до Постанови

Опис альтернативи

Проект забезпечить врегулювання шляхом
взаємного
узгодження
норм,
що
передбачені Методикою та Положенням, а
саме
забезпечить
удосконалення
організаційного механізму перегляду, як в
бік
збільшення
так
і
зменшення,
конкурсними комісіями початкової ціни
пакетів акцій об‘єктів групи Г або паливноенергетичного комплексу, що підлягають
приватизації,
на підставі пропозицій і
рекомендацій радників, Робочої групи, а
також наданих органом приватизації
аналітичних матеріалів та інформації про
підсумки попередніх продажів пакетів акцій
подібних
за
галузевою
ознакою
підприємств.
Питання,
пов‘язані
з
визначенням
початкової ціни пакетів акцій, що
виникають
під
час
приватизації,
залишаються неврегульованими.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення
Оцінка впливу на сферу інтересів держави
Вид альтернативи
1. Прийняття Проекту

2. Не прийняття Проекту

Вигоди
Визначення ціни продажу
пакета акцій акціонерного
товариства на підставі ціни,
яку визначив покупець у своїй
конкурсній пропозиції, але не
менше результатів незалежної
оцінки на дату проведення
конкурсу, що призведе до
удосконалення умов конкурсу,
залучення нових інвесторів та
надходжень до Державного
бюджету.
Неможливість залучення
нових потенційних покупців
до участі у конкурсі,
неможливість встановлення
більш гнучкого механізму
визначення початкової ціни
продажу пакета акцій
акціонерних товариств, що
належить державі і як
наслідок недонадходження до
Державного бюджету

Витрати
Відсутні

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб‘єктів господарювання:
Вид альтернативи
1. Прийняття Проекту

2. Не прийняття Проекту

Вигоди
Забезпечить об'єктивне
визначення вартості пакетів
акцій акціонерних товариств,
утворених у процесі
приватизації (корпоратизації),
що належать державі
Відсутність змін призведе до
неможливості
об‘єктивного
визначення ціни пакетів акцій
акціонерних
товариств,
утворених
у
процесі
приватизації (корпоратизації),
що належать державі

Витрати
Відсутні

Відсутні

IV.Вибір найбільш оптимального альтернативного способу
досягнення цілей

Рейтинг результативності
(досягнення цілей під час
вирішення проблеми)

1. Прийняття Проекту

2. Не прийняття Проекту

Рейтинг

1. Прийняття Проекту

Бал результативності (за
чотирибальною системою
оцінки)
4

1

Аргументи щодо переваги
обраної альтернативи
/причини відмови від
альтернативи
Реалізація Проекту
забезпечить досягнення
передбачених цілей

Коментарі щодо присвоєння
відповідного бала

Удосконалення методичного
та організаційного
забезпечення оцінки пакетів
акцій акціонерних
товариств, утворених у
процесі приватизації
(корпоратизації), що
належать державі,
забезпечує надходження до
Державного бюджету
Поставлені цілі не будуть
досягнуті, проблема не буде
усунена.
Оцінка ризику зовнішніх
чинників на дію
запропонованого
регуляторного акта

-

V. Механізм та заходи, які забезпечать розв‘язання визначеної
проблеми
Нормативно-правова база, що регулює питання оцінки пакетів акцій
під час приватизації включає: закони України Закон України «Про Фонд
державного майна України», «Про приватизацію державного майна», «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»,
Методику оцінки майна, затверджену постановою Кабінету Міністрів
України від 10.12.2003 № 1891 (у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 25.11.2015 № 1103), постанова Кабінету Міністрів України від
24.06.2015 № 525 «Про утворення робочої групи з підготовки рекомендацій
та пропозицій до проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо
приватизації та умов продажу об'єктів державної власності, що підлягають
приватизації».
Предметом регулювання Проекту є організаційне та методичне
забезпечення оцінки пакетів акцій акціонерних товариств, утворених у
процесі приватизації (корпоратизації), що належать державі.
VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від
ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади, які повинні
проваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація змін до Методики не потребує додаткового фінансування з
Державного бюджету України, а навпаки сприятимуть збільшенню його
доходів.
VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного
акта
Строк дії Проекту необмежений у часі на підставі того, що
Методика, до якої вносяться зміни Проектом, не має обмеження дії в
часі.
VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного
акта
Основним показником результативності акта є кількість документів з
оцінки, яка на підставі висновку рецензентів визнана якісною, достовірною
та об’єктивною.
Проект регуляторного акта розміщено на офіційному сайті Фонду
державного майна з 13.07.2016, що є достатнім для інформованості широкої
громадськості та фахівців в сфері оцінки з метою вивчення Фондом
державного майна їх думки з приводу результативності запроваджених актом
заходів.
IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься
відстеження результативності дії регуляторного акта
Відповідно
до законодавства
Фонд державного
майна
здійснюватиме базове,
повторне
та
періодичне
відстеження
результативності Проекту у строки, визначені статтею 10 Закону
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності».
Базове відстеження результативності Проекту здійснюється до
набрання чинності зазначеним Проектом шляхом вивчення думки
спеціалістів у сфері оцінки та широкої громадськості.
Результативність змін, що вносяться до Постанови,
вивчатиметься Фондом державного майна України протягом року з
дати набрання чинності актом. За результатами такого відстеження буде
проведений порівняльний аналіз показників результативності Проекту до
набрання ним чинності і після набрання чинності.
Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки,
починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження
результативності Проекту.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Департаментом оцінки
майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду
державного майна України (01601, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9,
телефон/факс 200-30-73, 200-36-32).
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