
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту наказу Фонду державного майна України  «Про внесення зміни 

до Порядку оскарження результатів перевірки виконання умов договору 
купівлі-продажу у державному органі приватизації» 

  
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

 
          Проект наказу «Про внесення зміни до Порядку оскарження результатів 

перевірки виконання умов договору купівлі-продажу у державному органі 
приватизації» (далі – проект наказу) розроблено з метою приведення 

зазначеного нормативно-правового акта у відповідність до Закону України від 
23.03.2017 № 1982-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними 
особами – підприємцями». 
         Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними 
особами – підприємцями» передбачено, що печатка не може бути обов'язковим 

реквізитом документа, який подають від імені суб'єкта господарювання органу 
державної влади. Державним органам забороняється вимагати наявність 

печатки на документах.  
 

 
2. Мета і шляхи її досягнення 

 
         Метою розробки проекту наказу «Про внесення змін до Порядку 

оскарження результатів перевірки виконання умов договору купівлі-продажу у 
державному органі приватизації» є приведення його у відповідність із 
вимогами Закону України від 23.03.2017 № 1982-VIII «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними 
особами та фізичними особами – підприємцями». 

        Шляхом досягнення мети є розробка зазначеного проекту наказу. 
 

2. Правові аспекти 
 

         Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – 

підприємцями»; 
Закон України «Про приватизацію державного майна»; 

Цивільний кодекс України; 
Господарський кодекс України; 

інші нормативно-правові акти, які регулюють діяльність у сфері 
приватизації. 

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 
 

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових витрат з державного 
бюджету, матеріальних та інших витрат. 

 



5. Позиція заінтересованих партнерів 
 

Проект змін до Порядку оскарження результатів перевірки виконання 
умов договору купівлі-продажу у державному органі приватизації , не потребує 

проведення процедури погодження. 

6. Регіональний аспект 

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно- 

територіальних одиниць. 

6¹. Запобігання дискримінації 

У зазначеному акті відсутні положення, які містять ознаки 
дискримінації. 

 
         7. Запобігання корупції 

 
У зазначеному акті відсутні правила та процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень. 
 

8. Громадське обговорення 
 

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою одержання 
зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань проект 

нормативно-правового акта разом з повідомленням про його оприлюднення та 
аналізом регуляторного впливу розміщений на офіційному сайті Фонду 

державного майна України для одержання зауважень і пропозицій. 

9. Позиція соціальних партнерів 

Проект наказу «Про внесення змін до Порядку оскарження результатів 
перевірки виконання умов договору купівлі-продажу у державному органі 

приватизації» не стосується соціально-трудової сфери. 

10. Оцінка регуляторного впливу 

Проект наказу є регуляторним актом та потребує погодження з 

Державною регуляторною службою України. 

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці 

Прийняття зазначеного акта не вплине на ринок праці.  

11. Прогноз результатів 

 
          Реалізація запропонованих змін до нормативно-правового акта  
забезпечить виконання вимог Закону України від 23.03.2017 № 1982-VIII «Про 



внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання 
печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями». 

 
 

 
 

 
 

         Заступник Голови Фонду                                                    Ю. Нікітін 
 


