
 

ЗВІТ 

 

Про базове відстеження результативності регуляторного акта 

 

1. Вид та назва регуляторного акта 

Наказ Фонду державного майна України від 15 вересня 2015 року № 1354 

«Про затвердження Змін до Положення про порядок продажу в процесі 

приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств». 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження 

Фонд державного майна України. 

 

3. Цілі прийняття акта 

Метою прийняття наказу Фонду державного майна України від 15 вересня 

2015 року № 1354 «Про затвердження Змін до Положення про порядок продажу 

в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних 

товариств», є:  

проведення єдиної державної політики щодо упорядкованості 

функціонування фондового ринку;  

приведення у відповідність до існуючих нормативно-правових вимог; 

встановлення конкурентоспроможного та справедливого підходу до вимог  

біржового збору;  

встановлення більш привабливих умов для інвесторів, які можуть прийняти 

участь у заходах приватизації шляхом проведення їх на аукціонах фондових бірж  

у спосіб зменшення тарифних бар’єрів, та збільшення часу для реєстрації та 

приймання замовлень; 

підвищення якості відповідних послуг, шляхом встановлення прозорої 

конкурентоспроможності; 

  підвищення прозорості при проведенні аукціонів приватизації на фондових 

біржах. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження 

       Заходи з базового відстеження регуляторного акта проводилися з 20 вересня 

2015 року до 20 жовтня 2015 року. 

 

5. Тип відстеження 

Базове. 

 

6. Методи одержання результатів відстеження 

Методи одержання результатів відстеження – статистичний та соціологічний.  

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, 

а також способи одержання даних 

Відстеження результативності регуляторного акта повинно здійснюватись 

шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу. 



Відповідно до вимог статей 9, 13, 21 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проект наказу Фонду 

державного майна України «Про затвердження Змін до Положення про порядок 

продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних 

товариств» разом з пояснювальною запискою, аналізом регуляторного впливу та 

повідомленням про оприлюднення було розміщено на офіційному веб-сайті 

Фонду державного майна України (http://www.spfu.gov.ua/) в рубриці 

«Нормативна база», «Регуляторні акти» для отримання зауважень та пропозицій 

від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.  

За звітний період зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх 

об’єднань щодо регуляторного акта до Фонду не надходили. 

            

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

Показниками відстеження результативності акта є: 

1) Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних 

цільових фондів, пов’язаних з дією акта . 

2) Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких 

поширюватиметься дія акта. 

3) Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання 

та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог регуляторного акта.  

4) Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з 

основних положень акта. 

 

             9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

Реалізація наказу Фонду державного майна України від 15 вересня                

2015 року № 1354 «Про затвердження Змін до Положення про порядок продажу 

в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних 

товариств», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 жовтня           

2015 року за № 1197/27642, удосконалить механізм організації та проведення 

аукціонів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств на фондових біржах,  

підвищить інтерес інвесторів до об’єктів державної власності та підвищить 

конкурентоспроможність між фондовими біржами при наданні послуг з 

проведення аукціонів. 

 

 

 

В.о. Голови Фонду                             Д. Парфененко 

 

            «___»___________2015 року 

        

http://www.spfu.gov.ua/

