
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту постанови Кабінету Міністрів України  

“Про внесення змін до Порядку списання об'єктів державної власності” 

1. Обґрунтування необхідності прийняття  акта 

Згідно із статтею 5 Закону України «Про управління об’єктами державної 

власності» постановою Кабінету Міністрів від 8 листопада 2007 р. № 1314 

затверджено Порядок списання об’єктів державної власності, яким визначено 

процедурні питання стосовно списання об’єктів державної власності, а також 

послідовність дій у таких процедурах відповідних суб’єктів управління 

об’єктами державної власності та державних органів приватизації.   

У свою чергу, проведений аналіз практики застосування зазначеного акта 

законодавства свідчить про наявність випадків списання об’єктів державної 

власності, зокрема, об’єктів нерухомості, шляхом їх розбирання (знищення), які 

могли бути потенційними об’єктами приватизації (в т. ч. разом із земельними 

ділянками). Наслідком таких дій може бути недоотримання надходжень коштів 

до Державного бюджету України. 

Таким чином, питання стосовно списання об’єктів нерухомості 

потребують посилення контролю держави, що унеможливить знищення 

потенційних об’єктів приватизації. 

Дорученням Кабінету Міністрів України до депутатського запиту 

народного депутата України П. Різаненко та рішенням Спеціальної контрольної 

комісії Верховної Ради України з питань приватизації було доручено Фонду, 

зокрема, розглянути питання щодо внесення змін до зазначеного Порядку, які 

нададуть змогу посилити контроль держави під час списання нерухомого 

майна.  

2. Мета і шляхи її досягнення 

Основною метою розробки проекту акта є удосконалення процедури  

списання суб’єктами господарювання об’єктів державної власності, зокрема 

нерухомого майна, спрямованих на посилення контролю держави під час 

списання нерухомого майна, забезпечення інтересів держави як власника майна 

та збільшення потенційних об’єктів приватизації, що у свою чергу збільшить 

надходження коштів до Державного бюджету України від приватизації. 

Досягнення зазначеної мети передбачається здійснити шляхом внесення 

змін до Порядку списання об’єктів державної власності в частині списання 

нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва (незавершених 

капітальних інвестицій в необоротні матеріальні активи) лише за погодженням 

з державними органами приватизації за місцезнаходженням суб’єктів 

господарювання. 
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      3. Правові аспекти 

У цій сфері суспільних відносин діють Господарський кодекс України, 

Цивільний кодекс України, Закони України «Про управління об’єктами 

державної власності», інші  нормативно-правові акти з питань управління 

об’єктами державної власності, зокрема Порядок списання об’єктів державної 

власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08 

листопада 2007 р. № 1314 (із змінами). 

Реалізація положень запропонованого проекту акта не потребує 

розроблення нових актів. 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація зазначеного проекту постанови Уряду не потребує додаткових 

витрат з державного бюджету, матеріальних та інших витрат. 

6. Позиція заінтересованих органів 

Проект постанови потребує погодження з Міністерством економічного 

розвитку і торгівлі, Міністерством фінансів та Міністерством юстиції. 

7. Регіональний аспект 

          Проект акта не стосується питань розвитку адміністративно-

територіальних одиниць. 

6.
1
 Запобігання дискримінації 

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. 

         7. Запобігання корупції 

          У проекті постанови Уряду відсутні правила і процедури, які можуть 

містити ризики вчинення корупційних правопорушень. 

8. Громадське обговорення 

          Проект акта буде розміщено на веб-порталі Фонду державного майна для 

можливого ознайомлення, надання зауважень та пропозицій. 

9. Позиція соціальних партнерів 

Проект постанови Уряду не стосується соціально-трудової сфери. 

10. Оцінка регуляторного впливу 

Впровадження цього регуляторного акта дасть змогу, зокрема: 
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удосконалити процедуру списання суб’єктами господарювання об’єктів 

державної власності;  

збільшити надходження до Державного Бюджету України від 

приватизації;  

Від впровадження регуляторного акта негативних результатів не 

очікується.  

У разі прийняття проекту акта буде дотримано принципів регуляторної 

політики та досягнуто мети, визначеної в розділі 2 цієї пояснювальної записки. 

Відповідно до статті 21 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проект регуляторного 

акта потребує погодження із спеціально уповноваженим органом з питань 

регуляторної політики та підприємництва. 

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці 

Реалізація акта не вплине на ринок праці. 

11. Прогноз результатів 

Прийняття проекту постанови сприятиме запровадженню удосконаленого 

механізму та підходів щодо списання суб’єктами господарювання об’єктів 

державної власності, зокрема, нерухомого майна, спрямованих на посилення 

контролю держави під час списання нерухомого майна, забезпечення інтересів 

держави як власника такого майна та збільшення потенційних об’єктів 

приватизації, що у свою чергу збільшить надходження коштів до Державного 

бюджету України від приватизації.   

 

 

Голова Фонду                                                                 І. Білоус  
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