ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України
«Про внесення змін до деяких законів України»
щодо інформаційної взаємодії
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
На виконання доручення Прем’єр-міністра України А. Яценюка від
27.07.2015 № 29638/1/1-15 Фондом державного майна (далі – Фонд) було
розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 467 та
визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів
України», спрямований на вдосконалення порядку формування та ведення
Єдиного реєстру об’єктів державної власності (далі – Реєстр).
Державна служба статистики, яка в проекті постанови була визначена
суб’єктом взаємодії стосовно формування адресно-довідкової частини Реєстру
(даних про державну реєстрацію майже 30 тис. державних підприємств, їх
об’єднань, установ та організацій, інших господарських організацій, щодо яких
здійснюються корпоративні права держави, та/або господарських організацій,
на балансі яких перебуває державне майно) на базі даних Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій України (далі – ЄДРПОУ), погодила його із
зауваженнями. Зокрема, було запропоновано формувати адресно-довідкову
частину Реєстру на базі даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців (далі – ЄДР), розпорядником якого є центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Положенням про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій
України, затвердженим у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 червня 2005 року № 499, встановлено, що підставою для включення до
ЄДРПОУ або виключення з нього даних щодо суб'єктів, а також унесення змін
до ЄДРПОУ є надходження від державного реєстратора до органу державної
статистики відомостей про вчинення реєстраційних дій, передбачених Законом
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців». Тобто дії органів державної статистики з унесення відомостей до
ЄДРПОУ є похідними від дій державних реєстраторів.
Також Державна служба статистики звернула увагу, що згідно з
основними висновками та рекомендаціями щодо інституційного середовища
адаптованої глобальної оцінки національної статистичної системи України, яка
була спільно проведена Європейською комісією (Євростат), Європейською
асоціацією вільної торгівлі (ЄАВТ) і Економічною комісією ООН для Європи
(ЄЕК ООН) в рамках фінансованого проекту ЄС «Глобальні оцінки
статистичних систем кандидатів і потенційних країн-кандидатів, а також країн
ЄПС», адміністративна функція (запити по реєстру), що закріплена на цей час
за Реєстром статистичних одиниць, невід'ємною частиною якого є ЄДРПОУ,
має бути скасована якнайшвидше і передана в службу державних реєстрів.
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За результатами врегулювання розбіжностей Фонд (лист від 16.11.2015
№ 10-15-20667) надіслав на погодження Міністерству юстиції України
доопрацьований проект постанови в частині визначення центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, суб’єктом взаємодії стосовно
формування адресно-довідкової частини Реєстру на базі даних ЄДР.
Згідно із результатами правової експертизи проекту постанови
Міністерством юстиції України погоджено його із зауваженнями та надано
висновок від 15.12.2015, зокрема, що визначення центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, суб’єктом взаємодії стосовно
формування адресно-довідкової частини Реєстру на базі даних ЄДР, а також
інших способів і форматів отримання інформації з ЄДР мають бути визначені
Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань».
У зв’язку з цим Фондом розроблено проект Закону України «Про
внесення змін до деяких законів України», спрямований на забезпечення
інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців та інформаційними системами суб’єктів управління
об’єктами державної власності в електронній формі.
Прийняття проекту Закону забезпечить виконання доручень Кабінету
Міністрів України з метою вдосконалення порядку ведення Реєстру.
2. Мета і шляхи її досягнення
Метою законопроекту є впровадження інформаційної взаємодії між
Єдиним державним реєстром та інформаційними системами Фонду державного
майна України та суб’єктів управління об’єктами державної власності для
отримання відомостей щодо юридичної особи з Єдиного державного реєстру.
Поставленої мети буде досягнуто шляхом внесення змін до законів
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань» та «Про управління об’єктами
державної власності», в положеннях яких визначено відповідну інформаційну
взаємодію.
3. Правові аспекти

У цій сфері діють такі нормативно-правові акти:
Закон України від 15 травня 2003 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;
Закон України від 21 вересня 2006 р. № 185-V «Про управління
об’єктами державної власності»;
Закон України від 09 грудня 2011 р. № 4107-VІ «Про Фонд державного
майна України».
4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не передбачає додаткового залучення коштів з
Державного бюджету України.
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5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством економічного
розвитку і торгівлі, Міністерством фінансів, Міністерством юстиції та
Державною регуляторною службою.
6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративнотериторіальних одиниць.
6¹. Запобігання дискримінації
Положення законопроекту не містять ознак дискримінації.
7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні положення, які містять ризики вчинення
корупційних правопорушень. Проект Закону не потребує проведення
громадської антикорупційної експертизи.
8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує проведення консультацій з громадськістю.
9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.
10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону відповідає принципам державної регуляторної політики.
10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці
Реалізація акта не має впливу на ринок праці.
11. Прогноз результатів
Прийняття проекту Закону забезпечить інформаційну взаємодію між
інформаційними системами з метою вдосконалення порядку формування та
ведення Реєстру.

Голова Фонду
державного майна України
«15» лютого 2016 р.

І. Білоус

