
ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 
до проекту Закону України  «Про внесення змін до статті 15 Бюджетного 

кодексу України» (щодо фінансування спеціального фонду) 
 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта 
 

Подальший розвиток процесу реформування відносин власності в Україні 
здійснюється шляхом проведення прозорої приватизації державної власності із  

застосуванням нових технологій та процедур, що забезпечать ефективність 
продажу об’єктів. Наразі передбачається здійснити приватизацію низки 

інвестиційно привабливих об’єктів. Недостатність видатків на виконання 
заходів з приватизації державного майна унеможливлює своєчасну та якісну 

підготовку підприємств до приватизації. Для отримання максимальної суми 
коштів від приватизації до державного бюджету та приходу реального 
інституційного інвестора до об’єктів приватизації необхідно підготувати такі 

об’єкти до приватизації згідно з кращими міжнародними практиками.  
Проект Закону України «Про внесення змін до статті 15 Бюджетного 

кодексу України» (щодо фінансування спеціального фонду) (далі – проект 
Закону) спрямовано на створення фінансування спеціального фонду 

Державного бюджету для фінансування видатків на проведення приватизації 
державного майна. 

2. Мета і шляхи її досягнення 

Метою пропонованих змін є забезпечення фінансування видатків на 

проведення приватизації державного майна з коштів, що надійшли від 
приватизації державного майна.   

3. Правові аспекти 

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 15 Бюджетного 
кодексу України, зокрема визначити, що джерелами фінансування Державного 

бюджету є 90 % коштів від приватизації державного майна (включаючи інші 
надходження, безпосередньо пов’язані з процесом приватизації), а Джерелами 

формування спеціального фонду Державного бюджету України в частині 
фінансування є 10 % коштів від приватизації державного майна (включаючи 

інші надходження, безпосередньо пов’язані з процесом приватизації).  

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація законопроекту не потребуватиме додаткових витрат з 
Державного бюджету України.  

5. Позиція заінтересованих органів 

Проект Закону потребує погодження Міністерством економічного 

розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством 
юстиції України.  

 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
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6. Регіональний аспект 

 

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-
територіальних одиниць. 
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. Запобігання дискримінації 

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. 

7. Запобігання корупції 

У проекті Закону відсутні положення, які містять ризики вчинення 

корупційних правопорушень. Проект Закону не потребує проведення 
громадської антикорупційної експертизи. 

8. Громадське обговорення 

Проект Закону оприлюднений на офіційному веб-сайті Фонду державного 

майна України з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та 
юридичних осіб, їх об’єднань згідно з вимогами Закону України "Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".  

9. Позиція соціальних партнерів 

Проект Закону не потребує отримання позиції уповноважених 

представників всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських 
об'єднань організацій роботодавців.  

10. Оцінка регуляторного впливу 

Проект Закону відповідає принципам державної регуляторної  політики. 
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. Вплив реалізації акта на ринок праці 

Реалізація акта не має впливу на ринок праці.  

11. Прогноз результатів 

Прийняття Закону дасть змогу забезпечити в повному обсязі витрати  на 

проведення заходів, пов’язаних з приватизацією.  
 

 

 
 

 
 

Голова Фонду                                                                                              І. Білоус 
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