
ЗВІТ 

про базове відстеження результативності регуляторного акта 

 

1. Вид та назва регуляторного акта 

Наказ Фонду державного майна України від 03 лютого 2015 року             

№ 127 «Про затвердження Змін до Порядку проведення додаткового продажу 

акцій акціонерних товариств за номінальною вартістю», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 18 лютого 2015 року за № 188/26633. 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження 

Фонд державного майна України. 

 

3. Цілі прийняття акта 

Метою прийняття наказу Фонду державного майна України від               

03 лютого 2015 року № 127 «Про затвердження Змін до Порядку проведення 

додаткового продажу акцій акціонерних товариств за номінальною вартістю», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2015 року за           

№ 188/26633, 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 вимог частини сьомої статті 17 Закону України «Про 

приватизацію державного майна», Законів України «Про депозитарну систему 

України», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Закону України  

від 15 квітня 2014 року № 1206-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» та удосконалення 

процедури проведення додаткового продажу акцій акціонерних товариств за 

номінальною вартістю.  

 

4. Строк виконання заходів з відстеження 

Заходи з базового відстеження регуляторного акта проводилися з 

27.02.2015 по 27.03.2015. 

 

5. Тип відстеження 

Базове. 

 

6. 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 проводилось на 

підставі статистичних даних, сформованих за результатами проведення 

додаткового продажу акцій акціонерних товариств за номінальною вартістю.  



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 Порядку 

проведення додаткового продажу акцій акціонерних товариств за номінальною 

вартістю» разом з пояснювальною запискою, аналізом регуляторного впливу та 

повідомленням про оприлюднення було розміщено на офіційному веб-сайті 

Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) в рубриці «Нормативна 

база», «Регуляторні акти» та «Повідомлення про оприлюднення», де 

аналізувалася громадська думка, пропозиції та зауваження щодо регуляторного 

акта. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

Результативність регуляторного акта визначається такими показниками: 

- кількість громадян, які скористалися своїм правом на додаткове 

придбання акцій акціонерних товариств за номінальною вартістю за грошові 

кошти; 

- кошти, які надійшли до державного бюджету від додаткового продажу 

акцій. 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

Реалізація  наказу Фонду державного  майна  України  від  03 лютого     

2015 року  № 127 «Про затвердження Змін до Порядку проведення додаткового 

продажу акцій акціонерних товариств за номінальною вартістю», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2015 року за           

№ 188/26633, удосконалить процедуру проведення додаткового продажу акцій 

акціонерних товариств за номінальною вартістю з метою його організації на 

високому рівні, сприятиме підвищенню ефективності подальшої діяльності 

приватизованих підприємств, надходженню коштів від приватизації 

державного майна до Державного бюджету України. 

 

 

 

В.о. Голови Фонду       Д. Парфененко 

 

«____» __________ 2015 р. 

  

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

