
 
ЗВІТ 

про результати періодичного відстеження результативності дії наказу 
Фонду державного майна України від 08 травня 2012 року № 629  «Про 

внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 29 липня  
2008 року № 878», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  

28 травня 2012 року за № 845/21157 
 
 

Вид та назва регуляторного акта 
Наказ Фонду державного майна України 08 травня 2012 року № 629 «Про 

внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 29 липня  
2008 року № 878», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 
2012 року за № 845/21157.  

 
Назва виконавця заходів з відстеження 
Фонд державного майна України. 

 
Цілі прийняття акта 

Метою прийняття наказу Фонду державного майна України від   

08 травня 2012 року № 629 «Про внесення змін до наказу Фонду державного 

майна України від 29 липня 2008 року № 878», зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28 травня 2012 року за № 845/21157, є приведення Порядку 

проведення додаткового продажу акцій акціонерних товариств за номінальною 
вартістю, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29 липня  
2008 року № 878, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 серпня  

2008 року за № 783/15474, у відповідність до чинного законодавства. 

 

Строк виконання заходів з відстеження 
Заходи з періодичного відстеження дії регуляторного акта проводилися з  

09 вересня 2013 року по 06 вересня 2016 року. 
 

Тип відстеження 
Періодичне. 

 
Методи одержання результатів відстеження 

Під час проведення періодичного відстеження дії нормативно-правового 
акта застосовано статистичні дані.  

 
Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а 

також способи одержання даних 

Результативність регуляторного акта визначається такими показниками:  
- кількість членів організації орендарів (членів трудового колективу 

підприємства - засновників господарського товариства, яке є орендарем), які 
скористалися своїм правом на додаткове придбання акцій товариства за 

номінальною вартістю; 
- кошти, які надійшли до державного бюджету від додаткового  продажу 

акцій за номінальною вартістю. 
 



 Кількісні та якісні значення показників результативності акта 
 За звітний період додатковий продаж акцій акціонерних товариств за 

номінальною вартістю не проводився. 
 Враховуючи зазначене, провести аналіз статистичних даних повторного 

відстеження неможливо через відсутність таких даних. 
 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей 

Впровадження даного нормативно-правового акту дозволило удосконалити 

механізм проведення додаткового продажу акцій акціонерних товариств за 
номінальною вартістю, визначений Порядком проведення додаткового продажу 

акцій акціонерних товариств за номінальною вартістю, затверджений наказом 
Фонду державного майна України від 29 липня 2008 року № 878, зареєстрований 

в Міністерстві юстиції України 27 серпня 2008 року за № 783/15474. 
За період здійснення відстеження результативності дії наказу Фонду 

державного майна України від 08 травня 2012 року № 629 «Про внесення змін до 
наказу Фонду державного майна України від 29 липня 2008 року № 878», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 2012 року за  
№ 845/21157, до Фонду державного майна України не надходило зауважень або 

пропозицій щодо прийняття рішення про зупинення дії наказу, визнання його 
неконституційним, про скасування або про необхідність його перегляду, що дає 
підстави визнати, що зазначений регуляторний акт забезпечує досягнення 

визначеної цілі.  
Періодичне відстеження результативності дії регуляторного акта буде 

здійснено у вересні 2019 року. 
 

 
Голова Фонду         І. Білоус 

 
 

«____» __________ 2016 р. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


