
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту наказу Фонду державного майна України «Про визнання 

таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України  
від 17 серпня 2000 року № 1718» 

 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта 
 

Проект наказу Фонду державного майна України (далі – Фонд)        
«Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна 

України від 17 серпня 2000 року № 1718» (далі – проект наказу) розроблено 
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна» (далі – Закон) та на виконання наказу Фонду 
державного майна України від 02 лютого 2018 року № 160 «Про 

затвердження Переліку нормативно-правових актів, які необхідно розробити 
для забезпечення реалізації Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна». 
Законом об’єднано положення законів, що регулюють питання 

приватизації, в один законодавчий акт і одночасно визнано такими, що 

втратили чинність, низку законодавчих актів з питань приватизації, зокрема 
закони України «Про приватизацію державного майна» та «Про особливості 

приватизації майна в агропромисловому комплексі».  
Подальша приватизація підприємств агропромислового комплексу 

здійснюватиметься на загальних засадах. 
У зв’язку з вищевикладеним проектом наказу передбачається визнати 

таким, що втратив чинність, наказ Фонду від 17 серпня 2000 року № 1718  
«Про затвердження положень з питань приватизації майна в 

агропромисловому комплексі», зареєстрований в Міністерстві юстиції 
України 29 вересня 2000 року за № 666/4887 (із змінами). 

 
2. Мета і шляхи її досягнення 
 

Проект наказу розроблено з метою приведення нормативно-правових 
актів Фонду у відповідність до вимог законодавства України шляхом 

визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду від 17 серпня 2000 року 
№ 1718  «Про затвердження положень з питань приватизації майна в 
агропромисловому комплексі», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 29 вересня 2000 року за № 666/4887 (із змінами). 

3. Правові аспекти 
 

У цій сфері правового регулювання відносин діють такі законодавчі та 
інші нормативно-правові акти: 

- Закон України «Про приватизацію державного і комунального 
майна»; 
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- наказ Фонду від 17 серпня 2000 року № 1718 «Про затвердження 

положень з питань приватизації майна в агропромисловому комплексі», 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2000 року за        
№ 666/4887 (із змінами).  

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 
 

Видання наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат 
з боку держави. 

 

5. Позиція заінтересованих органів 
 

Проект наказу потребує розгляду Державною регуляторною службою. 
 

6. Регіональний аспект 
 

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-
територіальних одиниць та не впливає на регіональний розвиток. 

 

6¹. Запобігання дискримінації 
 

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. 
Проект наказу не потребує проведення громадської антидискримінаційної 
експертизи. 

 
7. Запобігання корупції 
 

У проекті наказу відсутні правила та процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень. У проведенні громадської 
антикорупційної експертизи потреби немає. 

 

8. Громадське обговорення 
 

Проект наказу не потребує проведення консультацій з громадськістю. 
 

8
1
. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з 

питань розвитку науки і технологій 
 

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

 

9. Позиція соціальних партнерів 
 

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери, не потребує 

погодження з уповноваженими представниками від всеукраїнських 
профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій 

роботодавців. 
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10. Оцінка регуляторного впливу 
 

Проект наказу потребує розгляду Державною регуляторною службою 

на предмет поширення на нього сфери дії Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».  

 
10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці 
 

Реалізація наказу не впливатиме на ринок праці України. 

 
11. Прогноз результатів 

 

Видання наказу забезпечить приведення нормативно-правових актів 
Фонду державного майна України у відповідність до вимог законодавства 

України. 

 

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