ЗВІТ
про результати періодичного відстеження результативності дії
регуляторного акта

Вид та назва регуляторного акта
Наказ Фонду державного майна України від 10 травня 2012 року
№ 639 «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсів з
продажу пакетів акцій акціонерних товариств», зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 12 червня 2012 року за № 940/21252 (далі –
нормативно-правовий акт).
Назва виконавця заходів з відстеження
Фонд державного майна України
Цілі прийняття акта
Нормативно-правовий акт було розроблено відповідно до законів
України від 13 січня 2012 року № 4336-VI «Про внесення змін до деяких
законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної
програми приватизації на 2012 - 2014 роки», від 13 січня 2012 року
№ 4335-VI «Про Державну програму приватизації», «Про приватизацію
державного майна».
Головними цілями прийняття нормативно-правового акта є підвищення
ефективності процесу приватизації державного майна та залучення
інвестицій в економіку України.
Строк виконання заходів з відстеження
Заходи з періодичного відстеження дії нормативно-правового акта
проводилися з 01 червня 2014 року по 01 червня 2017 року.
Тип відстеження
Періодичне
Методи одержання результатів відстеження
Проведення аналізу кількісного значення показників результативності
нормативно-правового акта за статистичними даними.

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

відстежувалась

Відстеження
результативності
нормативно-правового
акта
здійснювалось на основі аналітичних матеріалів, звітів та розпорядчих
документів Фонду державного майна.
Дані були одержані шляхом проведення систематичного моніторингу
офіційного сайту Фонду державного майна та додатку до Державного
інформаційного бюлетеня про приватизацію» - газети «Відомості
приватизації».
Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Результативність відстеження нормативно-правового акта визначається
за такими показниками:
рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних
положень акта (кількість публікацій інформаційних повідомлень про
оголошення конкурсів з продажу пакетів акцій);
кількість потенційних покупців, які виявили інтерес у придбанні
пакетів акцій акціонерних товариств;
розмір надходжень до Державного бюджету від продажу пакетів акцій
акціонерних товариств за процедурою конкурсу.
За результатом базового відстеження результативності дії нормативноправового акту у період з 01.06.2014 по 01.06.2017 Фондом державного
майна та його регіональними відділеннями було оприлюднено 26 оголошень
про початок та проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних
товариств.
З метою надання потенційним покупцям доступу до інформації про
акціонерні товариства та прийняття ними рішення про участь у приватизації
Фондом державного майна було укладено 13 договорів про конфіденційність
наданої інформації із зазначеними інвесторами.
Надходження коштів від приватизації за 2016 рік склали 187,503 млн.
грн.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей
Прийнятим нормативно-правовим актом вдосконалено процедуру
продажу об’єктів державної власності, підвищено ефективність процесу

приватизації державного майна та рівень привабливості до об’єктів
приватизації шляхом залучення більш широкого кола потенційних покупців
шляхом покращення умов для іноземних інвесторів для участі у конкурсах з
продажу пакетів акцій акціонерних товариств.
На підставі отриманих показників можна зробити висновок про
досягнення визначених цілей.
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