
Звіт за результатами публічного громадського обговорення 

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення: 

Фонд державного майна України  

2. Зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на обговорення: 

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо спрощення процесу приватизації)». 

Публічне громадське обговорення проводилось шляхом електронної 

консультації. Інформаційне повідомлення та матеріали щодо проекту закону 
було розміщено 16.08.2016 на офіційному веб-сайті Фонду державного майна 

України (www.spfu.gov.uа) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство 
і влада». 

Зауваження та пропозиції до проекту закону приймались протягом одного 
місяця від дати його оприлюднення на адресу Фонду державного майна 

України: ул. Кутузова, 18/9, м. Київ 133, 01601 та на електронну адресу: 
kvitka@spfu.gov.ua.  

 

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні: 

Качур Дмитро Миколайович 
 

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до Фонду державного майна 

України за результатами обговорення: 

Пропозиції Качура Д.М. стосуються: 

- визначення мети, сутності приватизації,  
- необхідності виконання Державної програми приватизації,  

- зміни кваліфікації об’єктів малої та великої приватизації,  
- застосовування механізму перетворення підприємства в АТ, якщо 

вартість ЄМК достатня для формування статутного капіталу АТ , 
- залишення передприватизаційної підготовки, 

- визначення формування завдань приватизації та відповідальності за 
невиконання завдань щодо обсягу надходжень коштів до державного 

бюджету від приватизації, 
- вимог для фізичних та юридичних осіб та до документів, які вони 

повинні надавати,  

- надання  права формування переліків об’єктів приватизації по малої 
приватизації - ФДМУ, а по великій приватизації - КМУ. 

- надання органами управління за результатами аналізу господарської 
діяльності та з урахуванням ефективності  використання  майна суб’єктів 

господарювання пропозицій, щодо включення до переліку об’єктів, що 
підлягають приватизації та надання висновків прогнозованої суми 

надходжень від приватизації, 
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- визначення для об’єктів великої приватизації порядку подачі та розгляду 
заяв на приватизацію, створення комісій  з приватизації та її завдання, 

порядку складання та затвердження  проекту плану приватизації, 
обов’язковості наявності аналізу господарської діяльності суб’єктів 
господарювання, плану соціально-економічних заходів після приватизації та 

прогноз соціально - економічних наслідків приватизації та проектів 
реструктуризації, 

- окремого порядку проведення конкурсів з елементами аукціонів, 
продажу на фондових біржах, САГ та на аукціонах. 

- порядку  по затвердженню Кабінетом Міністрів України рішень про 
приватизацію, планів приватизації, умов продажу для об’єктів великої  

приватизації,  які мають стратегічне значення для економіки  та безпеки  
держави,  регіону, підприємств  паливно-енергетичного  комплексу та які 

мають монопольне становище на державному або регіональному ринку, 
- визначення поняття комунального майна, комунальних підприємств; 

прав та обов’язків місцевих органів влади при приватизації; порядку 
підготовки до приватизації комунального майна та комунальних підприємств 

та відповідальності. 
 

5. Інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з 

обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин 
неврахування пропозицій та зауважень: 

Інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з 
обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування 

пропозицій та зауважень, викладена у додатку до звіту про проведення 
громадського обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України (щодо спрощення процесу приватизації)» . 
 

Додаток: на 9 арк. в 1 прим.  

 

6. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення: 

Проект закону залишився в редакції Фонду державного майна України 
з частковими правками, внесеними за результатами врахування пропозицій, 

висловлених під час публічного громадського обговорення законопроекту.  

 

 

Заступник директора Департаменту –  

начальник Управління                                                              О. Сирота  
 

30.09.2016 
 


