
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА   ЗАПИСКА 

до проекту наказу Фонду державного майна України  
«Про внесення змін до нормативно-правового акта» 

 
 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

Проект наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін 
до нормативно-правового акта» розроблено з метою приведення у 

відповідність із вимогами Методики оцінки майна, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 (в редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1033), 
наказу Фонду державного майна України від 18 лютого 1998 року № 284 

«Про затвердження Порядку передачі Фонду державного майна України 
часток (паїв, акцій), що належать державі, у статутних капіталах суб’єктів 

господарювання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
19 березня 1998 року за №  180/2620. 

 

2. Мета і шляхи її досягнення  
Метою прийняття проекту є приведення нормативно-правового акта 

Фонду державного майна у відповідність до законодавства України та 
впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за 

участю державних підприємств, а саме:  

 удосконалення механізму передачі Фонду державного майна 

України  часток (паїв, акцій), які залишилися за державним підприємством;  

 посилення захисту майнових інтересів держави.  

 

3. Правові аспекти 
У цій сфері правового регулювання основними нормативно-правовими 

актами є закони України «Про акціонерні товариства», «Про приватизацію 
державного майна» та Методика оцінки майна, затверджена постановою 

Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 (в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1033). 

Реалізація проекту акта не потребує внесення змін до чинних 
нормативно-правових актів чи розроблення нових актів.  

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування  
Реалізація проекту наказу Фонду державного майна України не 

потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів України. 
 

5. Позиція заінтересованих органів 
Проект акта потребує погодження з Антимонопольним комітетом 

України, Державною регуляторною службою України та підлягає державній 
реєстрації в Міністерстві юстиції України. 

 
6. Регіональний аспект 

Проект наказу Фонду державного майна України не стосується питання 
розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не має впливу на 

регіональний розвиток. 
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. Запобігання дискримінації 

Проект наказу Фонду державного майна України не містить ознак 
дискримінації. 

 
7. Запобігання корупції 

У проекті наказу Фонду державного майна України відсутні правила і 
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» проект наказу 
Фонду державного майна України разом із повідомленням про його 

оприлюднення та аналізом регуляторного впливу буде розміщено на 
офіційному сайті Фонду державного майна України з метою забезпечення 
інформування громадськості та одержання зауважень і пропозицій.  

 
9. Позиція соціальних партнерів 

Проект наказу Фонду державного майна України не стосується 
соціально-трудової сфери та не потребує узгодження з уповноваженими 

представниками від всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та 
всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців України. 

  
10. Оцінка регуляторного впливу 

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності» проект нормативно-правового 

акта є регуляторним актом. 
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. Вплив реалізації акта на ринок праці  

 Реалізація наказу не має впливу на ринок праці і не потребує 
залучення додаткових трудових ресурсів або їх скорочення.  

 
11. Прогноз результатів 

У разі прийняття проекту наказу нормативно-правовий акт Фонду 
державного майна України буде приведено у відповідність із вимогами 

Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 грудня 2003 року № 1891 (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1033). 
 

 
Голова Фонду                                                                          І. Білоус 
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