
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України  

«Про внесення зміни у додаток до Положення про набори даних,  
які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» 

 
 

1. Резюме 
Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни у 

додаток до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у 
формі відкритих даних» (далі – Проєкт постанови, Акт) розроблено з метою 

приведення постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року  
№ 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають 
оприлюдненню у формі відкритих даних» у відповідність до Закону України від 

03 жовтня 2019 року № 155-IX «Про концесію» (далі – Закон про концесію).  
 

2. Проблема, яка потребує розв’язання 
Статтею 14 Закону України «Про концесії» та підпунктом «ж» пункту 2 

частини першої статті 7 Закону України «Про управління об’єктами державної 
власності» було визначено, що Фонд державного майна України (далі – Фонд) 

веде реєстр концесійних договорів у порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України. 

У свою чергу постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня  
2000 року № 72 «Про реєстр концесійних договорів» було затверджено 

Положення про реєстр концесійних договорів (далі – Положення). 
У зв’язку з прийняттям Верховною Радою України Закону про концесію  

Закон України «Про концесії» втратив чинність. 

Відповідно до підпункту 18 пункту 6 розділу XII «Прикінцевих та 
перехідних положень» Закону про концесію підпункт "ж" пункту 2 частини 

першої статті 7 Закону України «Про управління об’єктами державної 
власності» виключено. 

Крім цього, на виконання пункту 8 розділу XII «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «Про концесію» Фонд передав реєстр концесійних 

договорів до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування 
та реалізує політику у сфері державно-приватного партнерства (Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України). 
Відповідно до Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі 

та сільського господарства України, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 11.09.2019 № 838, Мінекономіки є головним органом у 

системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику, зокрема, у сфері державно-приватного партнерства. 

Крім того, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04 грудня 

2019 року № 1047 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких 
постанов Кабінету Міністрів України», розробленою з метою приведення 

нормативно-правових актів у відповідність до Закону про концесію, постанова 
Кабінету Міністрів України від 18 січня 2000 року № 72 «Про реєстр 

концесійних договорів» втратила чинність.  
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З огляду на зазначене, а також на виконання абзацу другого пункту 9 

розділу XIІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про концесію виникла 
потреба у розробленні відповідного нормативно-правового акта.  
 

3. Суть проєкту акта 
Проєктом постанови пропонується вилучити з додатка (Перелік наборів 

даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних) до Положення 
про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року 
№ 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають 

оприлюдненню у формі відкритих даних», відкриті дані, розпорядником яких є 
Фонд, а саме реєстр концесійних договорів.  

 
4.  Вплив на бюджет 

Реалізація Акта не потребує фінансування з державного чи місцевого 
бюджетів. 

 

5.  Позиція заінтересованих сторін 

Проєкт постанови потребує проведення консультацій з громадськістю. 

Акт розміщено на офіційному веб-сайті Фонду з метою проведення 
громадського обговорення відповідно до вимог Порядку проведення 

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

03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у 
формуванні та реалізації державної політики».    

Проєкт постанови має загальнодержавний характер і не стосується питань 
функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних 

громад, місцевого та регіонального розвитку; соціально-трудової сфери; прав 
осіб з інвалідністю та не потребує залучення до його опрацювання 
уповноважених представників всеукраїнських асоціацій органів місцевого 

самоврядування чи відповідних органів місцевого самоврядування; 
уповноважених представників всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та 

всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців; всеукраїнських 
громадських організацій осіб з інвалідністю, їх спілок.  

Проєкт постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної 
діяльності. 

 
6.  Прогноз впливу 

Реалізація Акта не впливає на ринкове середовище, забезпечення прав та 
інтересів суб'єктів господарювання, громадян і держави; на розвиток регіонів, 

підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; на ринок праці, 
рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення чи погіршення 

стану здоров’я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє 
природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забрудненості 
атмосферного повітря, води, земель, інші суспільні відносини. 
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7.  Позиція заінтересованих органів 

Проєкт постанови потребує погодження з Міністерством розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерством фінансів 
України. 

Акт не стосується питань інформатизації, електронного урядування, 
формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, 

розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання 
адміністративних послуг або цифрового розвитку та не потребує проведення 

цифрової експертизи Міністерства цифрової трансформації України. 
Відповідно до глави 4 Регламенту Кабінету Міністрів України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року 
№ 950, Проєкт постанови підлягає поданню до Міністерства юстиції України з 

метою проведення правової експертизи його положень. 
 

 8.  Ризики та обмеження 
Акт не містить норм, які зачіпають права та свободи, гарантовані 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Відсутні 
положення, які містять ознаки дискримінації, тому Акт не потребує проведення 
громадської антидискримінаційної експертизи.  

У Проєкті постанови відсутні положення, які порушують принцип 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, відсутні правила 

та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень 
та правопорушень, пов’язаних з корупцією, та не потребує проведення 

громадської антикорупційної експертизи. 
 

9. Підстава розроблення проєкту акта 
Проєкт постанови розроблено Фондом на виконання абзацу другого 

пункту 9 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про концесію. 
 

 
 

В. о. Голови Фонду 

державного майна України      Сергій ІГНАТОВСЬКИЙ 
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