
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту наказу Фонду державного майна України  
«Про затвердження Положення про Реєстр корпоративних прав держави» 

 
 

Мета: врегулювання питання щодо формування, ведення та наповнення 
Реєстру корпоративних прав держави за участю суб'єктів управління об'єктами 
державної власності.  

 
1. Підстава розроблення проекту акта  

          Проект наказу Фонду державного майна України «Про затвердження 
Положення про Реєстр корпоративних прав держави та форм надання 

інформації» (далі – проект наказу) розроблено Фондом державного майна 
України з власної ініціативи. 

 
          2. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2003 р. № 1679 
«Про формування і ведення Реєстру корпоративних прав держави» була 

прийнята Кабінетом Міністрів України на виконання статті 171 Господарського 
кодексу України, якою було передбачено, що центральний орган виконавчої 
влади, уповноважений Кабінетом Міністрів України для здійснення необхідних 

заходів з управління корпоративними правами держави, координації діяльності 
органів виконавчої влади у цій сфері та надання необхідних відомостей іншим 

органам державної влади, відповідно до законодавства формує і веде реєстр 
корпоративних прав держави. 

Стаття 171 Господарського кодексу України виключена згідно із Законом 
України від 13.03.2012 № 4498-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо вдосконалення управління об'єктами державної власності». 
Зважаючи на зазначене, Фондом державного майна України розроблено 

та надіслано на погодження заінтересованим органам проект постанови 
Кабінету Міністрів України «Про визнання такими, що втратили чинність, 

деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою передбачається визнати 
постанову Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2003 р. № 1679  та пункт 5 

змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 483, такими, 
що втратили чинність. 

Крім того, згідно з підпунктом «б» пункту 3 частини першої статті 7 
Закону України «Про управління об'єктами державної власності» Фонд 

державного майна України відповідно до законодавства щодо корпоративних 
прав держави створює і веде реєстр корпоративних прав держави, який є 

складовою Єдиного реєстру об'єктів державної власності, відповідно до 
законодавства. 

Згідно з абзацом 18 пункту 3 частини першої статті 5 Закону України 
«Про Фонд державного майна України» Фонд державного майна України у 

сфері управління корпоративними правами держави організовує ведення 
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реєстру корпоративних прав держави відповідно до Закону України «Про 

управління об'єктами державної власності». 
Разом з тим наказом Фонду державного майна України від 6 листопада 

2003 року № 1980 «Про затвердження форм, за якими надаються відомості для 
внесення до Реєстру корпоративних прав держави», зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 19 листопада 2003 р. за № 1064/8385 (далі – Наказ 
1980), який було прийнято відповідно до пункту 3 постанови Кабінету 
Міністрів України від 29 жовтня 2003 року № 1679 «Про формування і ведення 

Реєстру корпоративних прав держави», затверджено форми, за якими 
надаються відомості для внесення до Реєстру корпоративних прав держави. 

Зважаючи на те, що постанову Кабінету Міністрів України від 29.10.2003 
№ 1679 передбачається визнати такою, що втратила чинність, Наказ № 1980 

пропонується також визнати таким, що втратив чинність. 
          Проект наказу підготовлено з метою забезпечення безперервності роботи 

Реєстру корпоративних прав держави.  
Таким чином, питання щодо формування і ведення Реєстру 

корпоративних прав держави пропонується врегулювати шляхом видання  
наказу Фонду державного майна України, яким буде затверджено  Положення 

про Реєстр корпоративних прав держави, а також форми надання інформації до 
зазначеного реєстру.  

 

3. Суть проекту акта 
Проектом пропонується затвердити Положення про Реєстр 

корпоративних прав держави шляхом видання  наказу Фонду державного майна 
України.  

  
         4. Правові аспекти 

         У даній сфері правових відносин діють закони України «Про управління 
об'єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України», «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань».  
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. Відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади 

принципів державної політики цифрового розвитку 
Проект наказу не містить норм, які регулюють засади реалізації органами 

виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку. 

 
5. Фінансово-економічне обґрунтування  

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових витрат з Державного 
бюджету України. 

  
    6. Прогноз впливу 

    Проект є регуляторним актом та потребує погодження з Державною 
регуляторною службою України. 
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Реалізація проекту наказу не впливатиме на ринкове середовище, 

забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави, 
розвитку регіонів, ринок праці, громадське здоров’я, екологію і навколишнє 

природне середовище та інші сфери суспільних відносин. 
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. Стратегічна екологічна оцінка 

Проектом наказу не передбачається затвердження документа державного 
планування, що підготовлений з урахуванням особливостей, передбачених 

Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку».  
 

7. Позиція заінтересованих сторін 
Реалізація проекту наказу не матиме впливу на інтереси окремих верств 

(груп) населення, об’єднаних спільними інтересами, суб’єктів господарювання 
тощо.  

    Проект наказу не стосується питань функціонування місцевого 
самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та 

регіонального розвитку, соціально-трудової сфери та сфери наукової та 
науково-технічної діяльності. 

     
   8. Громадське обговорення 

Проект наказу підлягає громадському обговоренню. З цією метою Проект 

наказу розміщується на офіційному сайті Фонду для одержання зауважень і 
пропозицій. Таким чином, Фонд вжив вичерпних заходів для оприлюднення 

Проекту наказу з метою забезпечення широкого громадського обговорення 
його положень не тільки фахівцями в цій сфері, але й усіма бажаючими взяти 

участь в його обговоренні членами суспільства.  
  

        9. Позиція заінтересованих органів 
Фондом державного майна України отримано висновок Державної 

регуляторної служби України (лист від 23.08.2019 № 6856/0/20-19) щодо того, 
що проект наказу містить норми регуляторного характеру, а його прийняття 

потребує реалізації передбачених Законом України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» процедур. 

Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторною службою 
України. 

 

   10. Правова експертиза 
 Наказ буде направлено до Міністерства юстиції України для державної 

реєстрації. 

     11. Запобігання дискримінації 

     Проект наказу не потребує проведення громадської 
антидискримінаційної експертизи, оскільки в ньому відсутні положення, що 
містять ознаки дискримінації. 

 



4 
 

11
1
. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків 
 В проекті наказу відсутні положення, які порушують принцип 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, а сам проект наказу 
не матиме впливу на представників обох статей. 

 
    12. Запобігання корупції 

           Проект наказу не містить правил і процедур, що можуть становити 

ризики вчинення корупційних правопорушень. 
 

    13. Прогноз результатів 
  Прийняття та реалізація наказу надасть змогу врегулювати питання щодо 

формування, ведення та наповнення Реєстру корпоративних прав держави за 
участю суб'єктів управління об'єктами державної власності. 

 
 

В. о. Голови Фонду      Віталій ТРУБАРОВ 
 

___ ____________ 2019 р.   
 
 
 


