ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до
Порядку списання об’єктів державної власності»
1. Резюме
Удосконалення процедурних питань щодо списання державного майна,
зокрема стосовно майна, яке залишилося без балансоутримувача, та у зв’язку з
будівництвом (реконструкцією) нових об’єктів.
2. Проблема, яка потребує розв’язання
На сьогодні є значна частина державного майна, яке не увійшло до
статутного капіталу господарських організацій і перебувало на їх балансі, проте
залишилося

без

балансоутримувача

у зв’язку

з

ліквідацією

окремих

господарських організацій. При цьому у складі зазначеного державного майна є
майно, яке не може бути використане у подальшому як актив, і єдиним
управлінським рішенням щодо такого майна є прийняття уповноваженим
суб’єктом

управління

рішення

про

його

списання

в

установленому

законодавством порядку. Разом з тим на сьогодні нормативно-правовими
актами не унормовані процедурні питання щодо списання такого майна.
Крім того, на сьогодні виникають проблемні питання щодо обов’язкового
включення до складу комісії із списання майна, зокрема, представників
державного органу приватизації за місцем розташування майна у зв’язку з
відсутністю, насамперед, достатніх фінансових та людських ресурсів.
Також існують непоодинокі випадки непрозорого вибуття об’єктів
нерухомості із державної власності шляхом їх знесення у зв’язку з
будівництвом житлових комплексів на підставі укладення окремих видів
договорів та неконтрольованості таких процесів, що в свою чергу призводить до
недоотримання державою відповідних фінансових ресурсів.
3. Суть проєкту акта
Внесення змін до Порядку списання об’єктів державної власності,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 р.
№ 1314 (із змінами), в частині:

2
унормування процедурних питань щодо списання державного майна, що
перебувало на балансі господарських організацій і не увійшло до їх статутного
капіталу, у разі ліквідації таких господарських організацій і залишення
вказаного майна без балансоутримувача;
виключення норми щодо обов’язкового включення до складу комісії із
списання майна представників державного органу приватизації за місцем
розташування майна та місцевих органів виконавчої влади;
встановлення

вимог

щодо

прийняття

більш

ефективних

способів

управління для нерухомого майна, що пропонується до списання у зв’язку з
будівництвом (реконструкцією) нових об’єктів;
приведення положень цього Порядку до норм законодавчих актів з питань
державного регулювання обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.
4. Вплив на бюджет
Прийняття та реалізація зазначеного проєкту нормативно-правового акта
додаткових витрат із державного та/або місцевих бюджетів не потребуватиме.
5. Позиція заінтересованих сторін
Реалізація нормативно-правового акта не матиме впливу на інтереси
окремих верств (груп) населення, об’єднаних спільними інтересами. Прогноз
впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.
6. Прогноз впливу
Проєкт нормативно-правового акта за предметом правового регулювання
не матиме впливу на:
ринок праці;
розвиток адміністративно-територіальних одиниць;
регіональний розвиток;
громадське здоров’я;
екологію та навколишнє природне середовище;
інші сфери суспільних відносин.
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7. Позиція заінтересованих органів
Проєкт нормативно-правового акта буде направлено на погодження до
Державної регуляторної служби України, Міністерства фінансів України,
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
та до Міністерства юстиції України для проведення правової експертизи.
8. Ризики та обмеження
У проєкті нормативно-правового акта відсутні положення, які містять
ознаки дискримінації і порушують принцип забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків, а також правила та процедури, що можуть
містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Проєкт не потребує
проведення

громадської

антикорупційної

та/або

громадської

антидискримінаційної експертизи.
9. Підстава розроблення проєкту акта
Проєкт акта розроблено за власною ініціативою Фонду державного майна
України з метою удосконалення процедурних питань щодо списання
державного майна.
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