ПОР ІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку списання
об’єктів державної власності»
Зміст положення акта законодавства

Зміст відповідного положення проекту акта

3. Дія цього Порядку не поширюється на майно,
порядок списання якого визначається окремими
законами (об'єкти житлового фонду, військове
майно, державний матеріальний резерв, цілісні
майнові комплекси підприємств тощо).

3. Дія цього Порядку не поширюється на майно, порядок
списання якого визначається окремими законами (об'єкти
житлового
фонду,
військове
майно,
державний
матеріальний резерв, майно, що відповідно до договору
входить до складу об’єкта концесії або державноприватного партнерства, цілісні майнові комплекси
підприємств тощо).

4. Списанню підлягає майно, що не може бути в
установленому порядку відчужене, безоплатно
передане державним підприємствам, установам чи
організаціям та щодо якого не можуть бути
застосовані інші способи управління (або їх
застосування може бути економічно недоцільне), у
разі, коли таке майно:
1) морально застаріле чи фізично зношене,
непридатне
для подальшого
використання
суб'єктом господарювання та відновлення якого є
економічно недоцільним (у тому числі у зв'язку з
будівництвом, реконструкцією та технічним
переоснащенням);
2) пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного
лиха (за умови, що відновлення його є економічно
недоцільним);
3) виявлене в результаті інвентаризації як
нестача.
При цьому майно, виявлене в результаті
інвентаризації як нестача, списується з подальшим
його відображенням в бухгалтерському обліку в

4. Списанню підлягає майно, що не може бути в
установленому порядку відчужене, безоплатно передане
державним підприємствам, установам чи організаціям та
щодо якого не можуть бути застосовані інші способи
управління (або їх застосування може бути економічно
недоцільне), у разі, коли таке майно:
1) морально застаріле чи фізично зношене, непридатне
для подальшого використання суб'єктом господарювання та
відновлення якого є економічно недоцільним (у тому числі у
зв'язку з будівництвом, реконструкцією та технічним
переоснащенням);
2) пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха (за
умови, що відновлення його є економічно недоцільним);
3) виявлене в результаті інвентаризації як нестача.
При цьому майно, виявлене в результаті інвентаризації як
нестача, списується з подальшим його відображенням в
бухгалтерському обліку в порядку, встановленому
Мінфіном.
Морально застаріле та фізично зношене майно, придатне
для подальшого використання, може передаватися до сфери
управління місцевих органів виконавчої влади з подальшим

Пояснення змін
Уточнення
сфери
застосування
Порядку
з
урахуванням
положень
окремих законодавчих актів.

Необхідність обмеження
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

порядку, встановленому Мінфіном.
Морально застаріле та фізично зношене майно,
придатне для подальшого використання, може
передаватися до сфери управління місцевих
органів виконавчої влади з подальшим його
закріпленням
за
відповідними
закладами,
установами та організаціями.
…

його закріпленням за відповідними закладами, установами
та організаціями.
Нерухоме майно, об'єкти незавершеного будівництва
(незавершені капітальні інвестиції в необоротні
матеріальні активи), що пропонуються до списання у
зв'язку з будівництвом (реконструкцією), підлягають
списанню відповідно до цього Порядку лише за умови,
що здійснюється будівництво (реконструкція) об’єктів,
призначених для ведення основної виробничої чи іншої
діяльності суб’єкта господарювання. У разі коли таке
будівництво не відповідає вказаним умовам, то такі
об’єкти підлягають відчуженню (приватизації) у
встановленому законодавством порядку, крім випадків,
коли мають місце обмеження щодо вчинення таких дій.

процесів, що в свою чергу
призводить
до
недоотримання державою
відповідних
фінансових
ресурсів.

11. У разі потреби та/або необхідності врахування
галузевих особливостей списання майна суб'єкти управління
можуть залучати для участі в роботі комісії фахівців
відповідних центральних і місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних
органів тощо (за згодою).

Виключення норми щодо
обов’язкового включення
до
складу
комісії
представників державного
органу приватизації за
місцем
розташування
майна та місцевих органів
виконавчої
влади
обумовлено
насамперед
відсутністю
достатніх
фінансових та людських
ресурсів,
а
також
з
урахуванням положень, що
містяться в абзаці першому
цього пункту.

…

11. У разі потреби та/або необхідності
врахування галузевих особливостей списання
майна суб'єкти управління можуть залучати для
участі в роботі комісії фахівців відповідних
центральних і місцевих органів виконавчої влади,
органів
місцевого
самоврядування,
правоохоронних органів тощо (за згодою).

Під час списання нерухомого майна, об'єктів
незавершеного
будівництва
(незавершених
капітальних інвестицій в необоротні матеріальні Виключено
активи) до складу комісії в обов'язковому порядку
включаються представники державного органу
приватизації за місцем розташування майна та
місцевих органів виконавчої влади.
…
…
...
...
19. Прийняття суб'єктом управління рішення про
19. Прийняття суб'єктом управління рішення про надання
надання згоди на списання майна є підставою для згоди на списання майна є підставою для укладення між
укладення
між
суб'єктом
управління
та суб'єктом управління та господарською організацією

господарською
організацією
договору про
списання майна з визначенням умов його
списання, проект якого суб'єкт управління
надсилає
протягом
трьох
робочих
днів
господарській організації.
Примірна форма договору про списання майна
затверджується Фондом державного майна.
…

…

23. Усі вузли, деталі, матеріали та агрегати
розібраного та демонтованого обладнання,
придатні для ремонту іншого обладнання чи для
подальшого використання, а також матеріали,
отримані
в
результаті
списання
майна,
оприбутковуються з відображенням на рахунках
бухгалтерського обліку запасів. Отримані в
результаті списання майна основні засоби
оприбутковуються з відображенням на рахунках

договору про списання майна з визначенням умов його
списання, проект якого суб'єкт управління надсилає
протягом трьох робочих днів господарській організації.
Примірна форма договору про списання
затверджується Фондом державного майна.

майна

У разі ліквідації господарської організації, на балансі
якої перебувало майно, яке не увійшло до її статутного
капіталу і відповідає вимогам, визначеним в абзацах
першому – третьому пункту 4 цього Порядку, суб’єкт
управління такого майна:

Необхідність 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.

здійснює заходи щодо передачі майна на баланс
суб’єкта господарювання державної форми власності,
що входить до сфери його управління, для подальшого
його списання;
у разі неможливості передачі майна відповідно до
абзацу четвертого цього пункту може укласти договір
про його списання з іншим суб’єктом господарювання .
(за його згодою), відповідно до умов якого таке майно,
зокрема,
закріплюється
за
таким
суб’єктом
господарювання на праві володіння та розпорядження
ним у спосіб, що визначається договором про списання
майна.
…
…
23. Усі вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та
демонтованого обладнання, придатні для ремонту іншого
обладнання чи для подальшого використання, а також
матеріали, отримані в результаті списання майна,
оприбутковуються
з
відображенням
на
рахунках
бухгалтерського обліку запасів. Отримані в результаті
списання майна основні засоби оприбутковуються з
відображенням на рахунках бухгалтерського обліку
основних засобів.
Непридатні для використання вузли, деталі,

бухгалтерського обліку основних засобів.
Непридатні для використання вузли, деталі,
матеріали та агрегати оприбутковуються як
вторинна сировина (металобрухт тощо).
…

матеріали та агрегати оприбутковуються як вторинна
продажу
сировина (металобрухт тощо) і реалізуються суб’єктом Запровадження
вторсировини
на
електронних
господарювання
в
установленому
порядку
на
електронних аукціонах, крім випадків, коли вага такої аукціонах.
вторинної сировини не перевищує 0,5 т та/або
електронний аукціон не відбувся.
…

…

25. Вилучені після демонтажу та розбирання майна
вузли, деталі, матеріали та агрегати, що містять
дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння,
підлягають здачі суб'єктам господарювання, які
провадять діяльність із збирання та первинної
обробки брухту і відходів дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння на підставі ліцензій,
одержаних відповідно до вимог Закону України
"Про ліцензування певних видів господарської
діяльності".

25. Вилучені після демонтажу та розбирання майна Неохідність
приведення
вузли, деталі, матеріали та агрегати, що містять положень Порядку до норм
дорогоцінні
метали
і
дорогоцінне
каміння, законодавчих актів.
використовуються з урахуванням законодавства з
питань державного регулювання обігу дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння.

Заступник директораДепартаменту оренди та
розпорядження державним майном начальник Управління з питань
розпорядження державним майном
___ ____________ 2020 р.
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