
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження 

Змін до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої 
приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни» 

 
 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта 
Проект наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Змін 

до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої 
приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни» (далі – 

проект наказу Фонду) розроблено  відповідно до Законів України «Про 
приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних 
підприємств (малу приватизацію)», Порядку продажу об'єктів малої 

приватизації шляхом викупу, на аукціоні (в тому числі за методом зниження 
ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за 

принципом аукціону, затвердженого наказом Фонду державного майна України 
від 02 квітня 2012 року № 439, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

14 травня 2012 року за  № 753/21066. 
Статтею 3 Закону України «Про приватизацію невеликих державних 

підприємств (малу приватизацію)» встановлено, що приватизація об’єктів малої 
приватизації здійснюється, зокрема шляхом продажу на аукціоні (в тому числі 

за методом зниження ціни). 
Частиною першою статті 17 цього Закону встановлено, що проведення 

аукціону з продажу об’єкта малої приватизації здійснюється в порядку, 
встановленому Фондом державного майна України. 

Наказом Фонду державного майна України від 02 квітня 2012 року           

№ 439, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 травня 2012 року за 
№ 753/21066, встановлено порядок продажу об'єктів малої приватизації шляхом 

викупу, на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення 
ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону. 

Пунктом 2.10 цього порядку передбачено, що державний орган приватизації 
може прийняти рішення про проведення аукціону, у тому числі за методом 

зниження ціни, в електронній формі. 
У період з 01.01.2016 по 31.12.2016 Фондом державного  майна України та 

його регіональними відділеннями було проведено 631 аукціон з продажу в 
електронній формі об’єктів малої приватизації державної власності, в тому 

числі 96 аукціонів за методом зниження ціни. 
Враховуючи проведену роботу Фондом державного майна України та 

його регіональними відділеннями, отримано практичний досвід з проведення 
продажу об’єктів малої приватизації на аукціонах в електронній формі, що 
дозволяє здійснити заходи з удосконалення Порядку проведення в електронній 

формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом 
зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від  

09 вересня 2015 року № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
25 вересня 2015 року за № 1147/27592.  
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2. Мета і шляхи її досягнення 

Метою прийняття проекту наказу Фонду є вдосконалення процедури 
проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації  на 

аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни. 
 

3. Правові аспекти 
У даній сфері відносин діють такі  нормативно-правові акти: 

Закони України «Про приватизацію державного майна»,                              
«Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)»; 

Порядок продажу об'єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні 
(в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з 

відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, затверджений наказом 
Фонду державного майна України від 02 квітня 2012 року № 439, 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 травня 2012 року за                          

№ 753/21066; 
Порядок подання та розгляду заяви про включення до переліку об'єктів, 

що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо 
об'єктів державної власності груп А, Д та Ж, затверджений наказом Фонду 

державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (у редакції 

наказу Фонду державного майна України від 02 квітня 2012 року № 437); 
Порядок проведення в електронній формі продажу об’єктів малої 

приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затверджений 
наказом Фонду державного майна України від 09 вересня 2015 року № 1325, 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за                   
№ 1147/27592. 

 
4. Фінансово - економічне обґрунтування 

Реалізація проекту наказу Фонду не потребує додаткових матеріальних 

витрат з боку держави. 
Реалізація проекту наказу Фонду дасть змогу забезпечити надходження 

грошових коштів до Державного бюджету України. 

 
5. Позиція заінтересованих органів 

Проект наказу Фонду потребує проведення державної реєстрації 
Міністерством юстиції України. 

 
6. Регіональний аспект 

Проект наказу Фонду не стосується питання розвитку територіально-
адміністративних одиниць. 
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1
. Запобігання дискримінації 

У проекті наказу Фонду відсутні положення, які мають ознаки 
дискримінації. 
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7. Запобігання корупції 

У проекті наказу Фонду відсутні правила і процедури, які можуть містити 
ризики вчинення корупційних правопорушень. У проведенні громадської 

антикорупційної експертизи потреби немає. 
 

8. Громадське обговорення 
З метою забезпечення вивчення та врахування думки громадськості з            

22.03.2017 по 22.04.2017 року Фондом державного майна буде проведено 
публічне громадське обговорення проекту наказу Фонду шляхом його 

оприлюднення на офіційному веб-сайті Фонду, на урядовому сайті 
«Громадянське суспільство і влада», а також проект наказу Фонду буде 

опублікований в газеті «Відомості приватизації» від 20.03.2017 № 21 (1041). 
 

9. Позиція соціальних партнерів 

Проект наказу Фонду не стосується соціально-трудової сфери. 
 
10. Оцінка регуляторного впливу 
Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» проект наказу Фонду потребує 

погодження Державною регуляторною службою України. 
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1
. Вплив реалізації акта на ринок праці 

Реалізація проекту наказу Фонду не вплине на ринок праці.  

 
11. Прогноз результатів 

Реалізація проекту наказу Фонду матиме позитивні соціально-економічні 
наслідки. Видання проекту наказу Фонду надасть можливість вдосконалити 

процедуру проведення продажу об’єктів малої приватизації в електронній 
формі, встановити більш чіткий механізм організації і проведення цих 

аукціонів і як результат дозволить державним органам приватизації залучити 
більше коло потенційних покупців, що сприятиме збільшенню надходжень до 
Державного бюджету України.  

 

 

 

 

Голова Фонду       І. Білоус 

 
 
 
 «____» _________ 2017 р. 

 

 
 
 

 


