
Звіт
про повторне відстеження результативності наказу 

Фонду державного майна України від 14 липня 2020 року № 1174 «Про 
затвердження форми плану розміщення акцій акціонерного товариства, 

утвореного у процесі приватизації (корпоратизації) державного 
вугледобувного підприємства», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 31 липня 2020 року за № 730/35013

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 
відстежується

Наказ Фонду державного майна України від 14 липня 2020 року № 1174 
«Про затвердження форми плану розміщення акцій акціонерного товариства, 
утвореного у процесі приватизації (корпоратизації) державного вугледобувного 
підприємства», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 липня 
2020 року за № 730/35013 (далі -  Наказ).

Назва виконавця заходів з відстеження
Фонд державного майна України (далі -  Фонд).

Цілі прийняття акта
Відповідно до статті 1 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна» план розміщення акцій - затверджений наказом органу 
приватизації документ за встановленою Фондом державного майна України або 
рішенням органу місцевого самоврядування формою, який визначає способи та 
строки продажу акцій, що належать державі або територіальній громаді у 
статутному капіталі господарського товариства.

Ціллю Наказу є затвердження форми плану розміщення акцій 
акціонерного товариства, утвореного у процесі приватизації (корпоратизації) 
державного вугледобувного підприємства, у якій передбачаються способи 
продажу акцій, що визначені статтею 7 Закону України «Про особливості 
приватизації вугледобувних підприємств» (далі -  Закон).

Строк виконання заходів з відстеження
Заходи з відстеження результативності Наказу проводилися з 30.06.2022 

до 29.07.2022.

Тип відстеження
Повторне.

Методи одержання результатів відстеження
Збір статистичних даних.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 
результативність, а також способи одержання даних

Результативність Наказу відстежувалась на основі інформації щодо 
кількості затверджених державними органами приватизації планів розміщення



2

акцій акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації) 
державних вугледобувних підприємств.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Основними показниками результативності дії регуляторного акта під час 

проведення повторного відстеження визначено кількість затверджених планів 
розміщення акцій акціонерних товариств, утворених у процесі 
приватизації (корпоратизації) державних вугледобувних підприємств, державні 
пакети акцій яких включені до переліків об‘єктів, що підлягають приватизації.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей

На сьогодні до переліку об‘єктів великої приватизації державної 
власності включено вугледобувне підприємство -  державне підприємство 
«Вугільна компанія «Краснолиманська», яке приватизується із залученням 
радника шляхом продажу єдиного майнового комплексу на аукціоні, що не 
передбачає підготовку плану розміщення акцій.

Після набрання чинності Наказом інших пропозицій від уповноважених 
органів управління вугледобувних підприємств щодо включення єдиних 
майнових комплексів державних підприємств, які підлягають приватизації 
шляхом перетворення в акціонерні товариства, або пакетів акцій акціонерних 
товариств, утворених у процесі корпоратизації, до переліку об‘єктів 
великої/малої приватизації до державних органів приватизації не надходило. 
Відповідно рішення про приватизацію таких об‘єктів державними органами 
приватизації не приймалися, підготовка планів розміщення акцій вугледобувних 
підприємств не здійснювалася.

На підставі повторного відстеження результативності Наказу можна 
зробити висновок, що він забезпечує досягнення визначеної цілі -  затвердження 
форми плану розміщення акцій акціонерного товариства, утвореного у процесі 
приватизації (корпоратизації) державного вугледобувного підприємства 
відповідно до Закону.

Моніторинг кількісних показників результативності Наказу можна буде 
провести в подальшому, під час періодичних відстежень результативності 
Наказу, у разі включення єдиних майнових комплексів державних 
вугледобувних підприємств, які підлягають приватизації шляхом перетворення 
в акціонерні товариства, або пакетів акцій акціонерних товариств, утворених у 
процесі корпоратизації державних вугледобувних підприємств, до переліків 
об‘єктів, що підлягають приватизації.

Звіт про повторне відстеження результативності Наказу підготовлено 
Управлінням прийому та підготовки об‘єктів до приватизації Департаменту 
приватизації Фонду (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, тел. 200-34-22).

В. о. Голови Фонду 
державного майна України Ольга БАТОВА


