
 

 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

до проекту постанови Кабінету Міністрів України 

«Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України  
від 02 квітня 2008 р. № 313 та визнання такою, що втратила чинність, 

постанови Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2009 р. № 317» 
 

 
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до 
пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 02 квітня 2008 р.  

№ 313 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету 
Міністрів України від 08 квітня 2009 р. № 317» (далі – проект постанови) 

було розроблено на виконання абзацу третього пункту 1 протокольного 
доручення Прем’єр-міністра України Гройсмана В. Б. стосовно опрацювання 

питання доцільності погодження з Кабінетом Міністрів України передачі 
цілісних майнових комплексів підприємств та їх структурних підрозділів в 
оренду. 

 
2. Мета і шляхи її досягнення 

Основною метою розроблення проекту постанови є спрощення 
процедури надання орендарю згоди орендодавця державного майна на 

передачу цілісних майнових комплексів підприємств та їх структурних 
підрозділів в оренду без окремих актів Кабінету Міністрів України. 

З метою досягнення основної мети цим проектом постанови 
пропонується виключити з постанови Кабінету Міністрів України від  

02 квітня 2008 року № 313 «Про заходи щодо удосконалення управління 
об’єктами державної власності» абзац третій підпункту 3 пункту 1, 

відповідно до якого центральні органи виконавчої влади, інші суб'єкти 
управління об'єктами державної власності, у тому числі Національна та 
галузеві академії наук, можуть приймати виключно на підставі окремих актів 

Кабінету Міністрів України рішення стосовно укладення нових договорів 
оренди цілісних майнових комплексів підприємств з визначенням орендаря 

виключно на конкурсних засадах. 
 Також пропонується визнати такою, що втратила чинність, постанову 

Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2009 року № 317 «Про 
затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України згоди на 

передачу в оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств». 
 

3. Правові аспекти 
У цій сфері суспільних відносин діють Закон України  

від  10 квітня 1992 року № 2269-XII «Про оренду державного та 
комунального майна», Закон України від 21 вересня 2006 року № 185-V «Про 

управління об’єктами державної власності». 
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Враховуючи зміст проекту акта, реалізація акта передбачає внесення 
зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 02 квітня 2008 року  
№ 313 «Про заходи щодо удосконалення управління об’єктами державної 

власності» та визнання постанови Кабінету Міністрів України від 08 квітня 
2009 року № 317 «Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів 

України згоди на передачу в оренду цілісних майнових комплексів 
державних підприємств» такою, що втратила чинність.  

 
4. Фінансово-економічне ґрунтування 

Видання та реалізація цього акта не потребує додаткових витрат з 
Державного бюджету України. 

 
5. Позиція заінтересованих органів 

Проект постанови потребує погодження Міністерством економічного 
розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України.  

Проект постанови потребує проведення правової експертизи 
Міністерством юстиції України. 
 

6. Регіональний аспект 
Проект постанови має загальнодержавний характер та не стосується 

питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць. 
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.      Запобігання дискримінації 

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки 

дискримінації. 
 

7.      Запобігання корупції 
Проект постанови не містить ризиків вчинення корупційних 

правопорушень та не потребує проведення антикорупційної експертизи. 
 

8. Громадське обговорення 

Проект постанови було оприлюднено 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» та відповідно до Порядку проведення консультацій 

з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 

2010 року № 996. 
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. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань 

розвитку науки і технологій 

Проект нормативно-правового акта не стосується сфери наукової та 
науково-технічної діяльності. 
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9. Позиція соціальних партнерів 

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери та не 
потребує залучення до його опрацювання уповноважених представників від 
всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань 

організацій роботодавців. 
 

10. Оцінка регуляторного впливу 
За висновком Фонду державного майна України проект постанови не є 

регуляторним актом. 
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. Вплив реалізації акта на ринок праці 

Проект акта не впливає на ринок праці.  
 

11. Прогноз результатів 
Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України дасть змогу 

спростити процедуру передачі в оренду цілісних майнових комплексів 
державних підприємств та зменшити строки укладення нових договорів 
оренди цілісних майнових комплексів підприємств з визначенням орендаря 

на конкурсних засадах. 
 

              
В. о. Голови Фонду        В. Трубаров  
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