
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту постанови Кабінету Міністрів України  
«Про визнання такими, що втратили чинність,  

деяких актів Кабінету Міністрів України» 

 
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта  
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про визнання такими, що 

втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» розроблено 
Фондом державного майна України. 

Цим проектом передбачається визнати такими, що втратили чинність:  
розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. № 224-р 

"Про заходи щодо виконання Указу Президента України від 19 березня 2002 р. 

№ 267"; 
постанову Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1141 "Про 

затвердження Порядку складання прогнозу надходження до державного 
бюджету коштів від приватизації державного майна". 

Визнання такими, що втратили чинність, зазначених актів Кабінету 
Міністрів України обумовлено таким. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. № 224-р 
затверджено Заходи щодо виконання Указу Президента України від  

19 березня 2002 р. № 267 «Про організаційні заходи з підготовки об’єктів права 
державної власності до приватизації». 

Слід зазначити, що Фондом державного майна України розроблено та 
направлено на погодження до заінтересованих органів проект Указу 
Президента України «Про визнання таким, що втратив чинність , Указу 

Президента України від 19 березня 2002 року № 267».  
Водночас Порядок складання прогнозу надходження до державного 

бюджету коштів від приватизації державного майна розроблено на виконання 
Указу Президента України від 19 березня 2002 р. № 267 "Про організаційні 

заходи з підготовки об'єктів права державної власності до приватизації". 
Згідно із зазначеним Порядком: 

розрахунок прогнозної вартості об'єктів, запропонованих уповноваженими 
органами управління для включення до переліку об'єктів, що підлягають 

приватизації, проводиться згідно з Інструкцією розрахунку прогнозної вартості 
об'єктів приватизації, що затверджується Фондом державного майна України та 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України; 
уповноважені органи управління подають до 1 березня року, що передує 

відповідному бюджетному періоду, Фондові проекти планів-графіків 
передприватизаційної підготовки об'єктів права державної власності; 

Фонд державного майна України, Міністерство фінансів України і 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України проводять до 1 травня 
розрахунок прогнозних показників надходження до державного бюджету 

коштів від приватизації державного майна у відповідному бюджетному періоді 
на основі інформації, що подається органами виконавчої влади. 

Разом з тим частиною 5 статті 11 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна» передбачено, що уповноважені органи 
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управління державним майном або корпоративними правами, управління яких 

вони здійснюють, за результатами аналізу господарської діяльності подають 
щороку до 1 жовтня державним органам приватизації пропозиції стосовно 

включення об’єктів права державної власності до переліку об’єктів, що 
підлягають приватизації на наступний рік, разом з висновками щодо 

прогнозованої суми надходження коштів від приватизації запропонованих до 
переліків об’єктів та прогнозом соціально-економічних наслідків приватизації. 

Зазначеним законом у тому числі встановлено, що стартова ціна об’єкта 
малої приватизації визначається аукціонною комісією на рівні балансової 
вартості об’єкта (активів об’єкта) малої приватизації. Якщо об’єктом малої 

приватизації є акції, частки, стартова ціна об’єкта малої приватизації 
встановлюється на рівні номінальної вартості пакета акцій (часток).  

 У зв’язку із спрощенням процедури приватизації об’єктів державної 
власності, в тому числі в частині визначення стартової ціни об’єктів  

приватизації, затвердження Інструкції розрахунку прогнозної вартості об’єктів 
приватизації як окремого нормативно-правового акта є недоцільним. 

Норми, якими будуть врегульовані питання щодо визначення прогнозної 
вартості об’єктів приватизації визначатимуться в Порядку подання 

уповноваженими органами управління державним органам приватизації 
пропозицій щодо включення об’єктів права державної власності до переліку 

об’єктів, що підлягають приватизації, який затверджується постановою 
Кабінету Міністрів України. 

Слід зазначити, що законом не передбачено проведення заходів                         

з передприватизаційної підготовки об’єктів. 
Крім того, під час складання проекту державного бюджету відповідно до 

пункту 46 Порядку розроблення проектів прогнозних і програмних документів 
економічного і соціального розвитку та державного бюджету, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621, Фонд 
державного майна України щорічно до 1 липня подає Міністерству 

економічного розвитку України, Міністерству фінансів України та 
Національному банку України уточнені дані щодо очікуваного надходження 

коштів від приватизації та доходів від розпорядження державним майном                
за поточний рік, прогнозний та за два роки, що настають за прогнозним.  

 
2. Мета і шляхи її досягнення 

Метою прийняття проекту постанови є оптимізація нормативно-правових 
актів Кабінету Міністрів України, що діють у сфері приватизації, з урахуванням 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» в 

частині підготовки об’єктів до приватизації. 

  
3. Правові аспекти 

Правовою підставою для прийняття проекту постанови Кабінету 
Міністрів України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів 

Кабінету Міністрів України» є повноваження Кабінету Міністрів України, 
надані Конституцією України, законами України «Про Кабінет Міністрів 

України», «Про управління об’єктами державної власності» . 
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Проект постанови не запроваджує будь-яких норм чи правил, які 

перешкоджають, регулюють чи обмежують здійснення господарської 
діяльності, не має ознак та наслідків незаконного втручання у господарську 

діяльність підприємств та перешкоджання її здійсненню.  
 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація проекту постанови Кабінету Міністрів України не 
потребуватиме матеріальних, фінансових та інших витрат з державного 

бюджету. 
 

5. Позиція заінтересованих органів 
Проект  постанови потребує погодження Міністерством фінансів України, 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та проведення 
правової експертизи Міністерством юстиції України.  

 
6. Регіональний аспект 
Проект акта Кабінету Міністрів України не стосується регіонального 

аспекту. 
 

     6¹. Запобігання дискримінації 
У проекті постанови Кабінету Міністрів України відсутні положення, які 

мають ознаки дискримінації. 
 

7. Запобігання корупції  

У проекті акта відсутні правила і процедури, що можуть містити ризики 
вчинення корупційних правопорушень.  

Проведення громадської антикорупційної експертизи не потрібне.  
 

8. Громадське обговорення 

Відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з 
питань формування та реалізації державної політики, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996, 
проект постанови буде розміщено на офіційному сайті Фонду державного 

майна України з метою забезпечення інформування громадськості та 
одержання зауважень і пропозицій. 

 

8¹. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань 
розвитку науки і технологій 

Проект акта не стосується сфери наукової та науково-технічної 
діяльності. 

 

9. Позиція соціальних партнерів 
Даний проект акта не стосується соціально-трудової сфери. 

 
10.  Оцінка регуляторного впливу 

Проект постанови для отримання висновку буде направлено на 
експертизу до  Державної регуляторної служби України. У разі визнання її 

регуляторним актом до проекту постанови будуть застосовані процедури, 
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передбачені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності». 
 

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці 
Реалізація проекту постанови Кабінету Міністрів України не вплине на 

ринок праці. 
 

11. Прогноз результатів 

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України приведе у 
відповідність до положень Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна» процес здійснення заходів щодо підготовки об’єктів до 
приватизації.  

 
 

В. о. Голови Фонду  
державного майна України                                                                В. Трубаров 

                                                           
“____”_________________ 2018 р. 


