
ЗВІТ
Про базове відстеження результативності регуляторного акта

Вид та назва регуляторного акта
Наказ Фонду державного майна України від 17 лютого 2015 року 

№ 209 «Про затвердження змін до Положення про порядок продажу 
пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових 
регіональних аукціонах», зареєстрований в Міністерстві юстиції 
України 11 березня 2015 року за          № 268/26713.

Назва виконавця заходів з відстеження
Фонд державного майна України.

Цілі прийняття акта
     Метою прийняття наказу Фонду державного майна України 

від           17 лютого 2015 року № 209 «Про затвердження змін до 
Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств 
на відкритих грошових регіональних аукціонах», зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України      11 березня 2015 року за № 
268/26713, є приведення Положення про порядок продажу пакетів 
акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних 
аукціонах, затвердженого наказом Фонду державного майна України 
від 08 вересня 2000 року № 1871, зареєстрованого у Міністерстві 
юстиції України 25 вересня 2000 року за № 652/4873 (у редакції 
наказу Фонду державного майна України від 19 березня 2012 року № 
388), у відповідність із вимогами законів України «Про акціонерні 
товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про 
депозитарну систему України», «Про приватизацію державного 
майна».

Строк виконання заходів з відстеження
       Заходи з базового відстеження регуляторного акта проводилися з 
13 квітня 2015 року до 13 травня 2015 року.

Тип відстеження
Базове.

Методи одержання результатів відстеження
Статистичні дані.

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

          Відстеження результативності дії регуляторного акта 
повинно проводитись на підставі статистичних даних, сформованих за 
результатами проведення відкритих грошових регіональних аукціонів.



         
Відповідно до помісячного пооб’єктного плану-графіка виставлення 
на продаж об’єктів - продаж пакетів акцій акціонерних товариств на 
відкритих грошових регіональних аукціонах за звітний період не 
проводився.
            
Кількісні та якісні значення показників результативності акта
          Результативність регуляторного акта визначається такими 
показниками:
     - кошти, які надійшли до державного бюджету від продажу акцій 
акціонерних товариств на аукціонах;
      -  кількість учасників аукціонів, які скористалися своїм правом на 
участь у приватизації державного майна (акцій акціонерних 
товариств).

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей
            Реалізація наказу Фонду державного майна України від 17 
лютого   2015 року № 209 «Про затвердження змін до Положення про 
порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих 
грошових регіональних аукціонах», зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України   11 березня 2015 року за № 268/26713, удосконалить 
механізм організації та проведення відкритих грошових регіональних 
аукціонів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, що приведе 
до більшого залучення учасників процесу продажу акцій акціонерних 
товариств на аукціонах, надходженню коштів від приватизації 
державного майна до Державного бюджету України.
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