
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту наказу Фонду державного майна України 

«Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсного 

відбору операторів електронних майданчиків з продажу об’єктів малої 

приватизації із застосуванням електронної торгової системи  

«ProZorro. Продажі» 

 

 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

 

 Проект наказу Фонду державного майна України «Про затвердження 

Положення про порядок проведення конкурсного відбору операторів 

електронних майданчиків з продажу об’єктів малої приватизації із 

застосуванням електронної торгової системи «ProZorro. Продажі» (далі – 

проект нормативно-правового акта) розроблено відповідно до Порядку 

проведення пілотного проекту з продажу об’єктів малої приватизації із 

застосуванням електронної торгової системи «ProZorro. Продажі», 

затвердженого наказом Фонду державного майна України від 19 липня      

2017 року № 1143, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 

вересня 2017 року за № 1095/30963. 

  

 

2. Мета і шляхи її досягнення 

 

 Головною метою прийняття проекту нормативно-правового акта є 

запровадження порядку проведення конкурсного відбору операторів 

електронних майданчиків з продажу об’єктів малої приватизації із 

застосуванням електронної торгової системи «ProZorro. Продажі» з метою 

реалізації пілотного проекту з продажу об’єктів малої приватизації на 

електронних аукціонах із застосуванням електронної торгової системи    

«ProZorro. Продажі». 

 

 

3. Правові аспекти 

 

У цій сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові 

акти: Закон України «Про приватизацію невеликих державних підприємств 

(малу приватизацію)», Закон України «Про санкції», Закон України «Про 

запобігання корупції», наказ Фонду державного майна України від 19 липня 

2017 року № 1143 «Про затвердження Порядку проведення пілотного 

проекту з продажу об’єктів малої приватизації із застосуванням електронної 

торгової системи «ProZorro. Продажі», зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 06 вересня 2017 року за № 1095/30963. 
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4. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Прийняття проекту нормативно-правового акта постанови Кабінету 

Міністрів України не потребує додаткових витрат з Державного бюджету 

України, матеріальних та інших витрат. 

 

 

5. Позиція заінтересованих органів 

 

 Проект нормативно-правового акта потребує погодження із  

Антимонопольним комітетом України, Державною регуляторною службою 

України, а також підлягає державній реєстрації у Міністерстві юстиції 

України. 

  

 

6. Регіональний аспект 

 

 Проект нормативно-правового акта не стосується питання розвитку 

адміністративно-територіальних одиниць і не впливає на регіональний 

розвиток. 

 

 

6
 1
. Запобігання дискримінації 

 

 Проект нормативно-правового акта не містить ознак дискримінації. 

 

 

7. Запобігання корупції 

 

 Проект нормативно-правового акта не містить ризиків вчинення 

корупційних правопорушень. 

 

 

8. Громадське обговорення 

 

 Проект нормативно-правового акта підлягає оприлюдненню відповідно 

до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» з метою отримання пропозицій та зауважень 

громадськості. 

 

 

9. Позиція соціальних партнерів 

 

 Проект нормативно-правового акта не стосується соціально-трудової 

сфери. 
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10. Оцінка регуляторного впливу 

 

Проект нормативно-правового акта відповідно до Закону України «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» 

підлягає погодженню Державною регуляторною службою України.  
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. Вплив реалізації акта на ринок праці 

 

 Реалізація проекту нормативно-правового акта не впливає на ринок 

праці. 

 

 

11. Прогноз результатів 

 

 Прийняття проекту нормативно-правового акта дасть змогу  

запровадити порядок проведення конкурсного відбору операторів 

електронних майданчиків з продажу об’єктів малої приватизації із 

застосуванням електронної торгової системи «ProZorro. Продажі» з метою 

реалізації пілотного проекту з продажу об’єктів малої приватизації на 

електронних аукціонах із застосуванням електронної торгової системи    

«ProZorro. Продажі». 

 

 

 

 

В. о. Голови Фонду 

державного майна України                                             В. Трубаров 

 

 
«____»__________________2018 р. 

 


