
ЗВІТ 
про повторне відстеження результативності регуляторного акта 

 
 

Вид та назва регуляторного акта: 
Наказ Фонду державного майна України від 04 листопада 2013 року 

№ 3512 «Про внесення змін до Типового договору доручення на здійснення 
представником ФДМУ функцій з управління акціями (частками) 

господарського товариства, які перебувають у державній власності».  
 

Назва виконавця заходів з відстеження: 
Фонд державного майна України. 

 

Цілі прийняття акта: 
Головною метою прийняття акта є приведення Типового договору 

доручення на здійснення представником ФДМУ  функцій з управління акціями 
(частками) господарського товариства, які перебувають у державній власності, 

затвердженого наказом Фонду державного майна України від 11 вересня 2001 
року № 1645 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 вересня 

2001 року за № 848/6039, у відповідність до Конституції України, положень 
Законів України «Про Фонд державного майна України», «Про управління 

об’єктами державної власності», «Про акціонерні товариства», «Про 
господарські товариства». 

 
Строк виконання заходів з відстеження: 
Заходи з базового відстеження регуляторного акта проводилися з 

01.06.2015 по 30.12.2015. 
 

Тип відстеження: 
Повторне. 

 
Методи одержання результатів відстеження: 

Статистичні дані. 
Для цього регуляторного акта пропонується необмежений строк дії.  

 
Дані та припущення, на основі яких відстежувалась 

результативність, а також способи одержання даних: 
Повторне відстеження результативності регуляторного акта 

здійснювалось шляхом моніторингу кількості укладених договорів доручення 
на здійснення представником Фонду державного майна України функцій з 
управління акціями (частками) господарського товариства, які перебувають у 

державній власності. 
Фонд державного майна України постійно здійснює зазначений 

моніторинг. 



 
Кількісні та якісні значення показників результативності акта: 

За період відстеження Фондом державного майна України здійснені такі 
заходи: 

1. Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 квітня 
2015 р. № 287-р «Про погодження укладення договору доручення на здійснення 

функцій з управління корпоративними правами держави» було укладено 
договір доручення на здійснення функцій з управління корпоративними 

правами держави у розмірі 51 % статутного капіталу товариства з обмеженою 
відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат». 

 
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей: 

На підставі отриманих показників повторного відстеження 
результативності дії наказу Фонду державного майна України від 04 листопада 

2013 року № 3512 можна зробити висновок про досягнення визначених цілей.  
У результаті прийняття наказу Фонду державного майна України від 04 

листопада 2013 року № 3512 було укладено договір доручення на здійснення 
функцій з управління корпоративними правами держави у розмірі 51 % 

статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький 
титано-магнієвий комбінат». 

Зазначені заходи дозволили Фонду державного майна України 
здійснювати реалізацію своїх повноважень в частині передачі повноважень з 

управління корпоративними правами держави та реалізації представником прав 
Фонду державного майна України як акціонера (учасника) господарських 
товариств відповідно до статутів товариств, чинного законодавства та 

вищезазначеного Типового договору доручення. 
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