
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту Закону України 

«Про внесення зміни до Податкового кодексу України» 
 

1. Резюме 
Метою проєкту Закону України «Про внесення зміни до Податкового 

кодексу України» (далі – проєкт  Закону) є створення сприятливих умов у 
сфері приватизації державного і комунального майна, підвищення 

ефективності розпорядження державним і комунальним майном. 

2. Проблема, яка потребує розв’язання  
Проєкт Закону України «Про внесення зміни до Податкового кодексу 

України» розроблено у зв’язку з необхідністю вирішення питання продажу 
державного або комунального майна, права на яке обтяжені відповідно до 

законодавства, шляхом його приватизації, що  дозволить звільнити державу 
від невластивих функцій та знайти ефективного власника для такого майна. 

Проєкт Закону України «Про внесення зміни до Податкового кодексу 
України» синхронізовано з проєктом Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України стосовно удосконалення державної 
політики управління та приватизації об’єктів державної і комунальної 

власності, а також інституційних засад діяльності Фонду державного майна 
України». 

3. Суть проєкту акта 
Проєкт Закону доповнює пункт 92.1 статті 92 Податкового кодексу 

України нормою щодо продажу об’єктів державної та комунальної власності, 
що перебувають в податковій заставі, через процедури приватизації.  При 
цьому всі наявні обтяження зберігають чинність для покупця і знімаються у 

порядку, встановленому законодавством.  

4. Вплив на бюджет 

Прийняття проєкту Закону не потребує додаткових матеріальних чи 
фінансових витрат з Державного бюджету України.  

5. Позиція заінтересованих сторін 
Реалізація акта не матиме вплив на ключові інтереси заінтересованих 

сторін, не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності, не 
потребує проведення консультацій з громадськістю. 

6. Прогноз впливу 
Реалізація акта не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення 

прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави, розвиток 
регіонів, ринок праці, громадське здоров’я, екологію та навколишнє 
природне середовище.  
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7. Позиція заінтересованих органів 

Проєкт Закону був надісланий на погодження Міністерству розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерству 
фінансів України, Державній регуляторній службі України. 

Згідно з вимогами пункту 1 § 40 Регламенту Кабінету Міністрів 
України проєкт Закону потребує повторного погодження Міністерством 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 
Міністерством фінансів України.  

8. Ризики та обмеження 
Проєкт Закону не містить положень, що стосуються прав та свобод, 

гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. 
У проєкті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних 
з корупцією. Громадська антикорупційна експертиза проєкту Закону не 

проводилася. 
У проєкті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. 

Громадська антидискримінаційна експертиза проєкту Закону не проводилась. 
У проєкті Закону відсутні положення, які впливають на забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.  

9. Підстава розроблення проєкту акта 
Проєкт Закону розроблено на виконання доручення Прем’єр-міністра 

України від 19.11.2019 № 41315/0/1-19 за підсумками наради під 
головуванням Прем’єр-міністра України з питань приватизації державного 

майна 14 листопада 2019 року. 
 

 

 

Голова Фонду                                                               Дмитро СЕННИЧЕНКО 

 

«___» ______________ 2020  року 

 

 

 
 

 

 

 


