Звіт про проведення громадського обговорення проекту
Закону України «Про деякі питання оренди цілісних майнових
комплексів та нерухомого майна господарських товариств, що
закріплене за ними на праві господарського відання, та об'єктів
майнового комплексу Національної академії наук України та галузевих
академій наук»
З метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних, юридичних
осіб та їх об’єднань Фонд державного майна України забезпечив проведення
громадського обговорення проекту Закону України «Про деякі питання
оренди цілісних майнових комплексів та нерухомого майна господарських
товариств, що закріплене за ними на праві господарського відання, та об'єктів
майнового комплексу Національної академії наук України та галузевих
академій наук» (далі – Проект) шляхом його оприлюднення на веб-сайті
Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті
«Громадянське суспільство і влада» (http://civic.kmu.gov.ua).
Проект розроблено на виконання пункту 32 Плану організації
підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону
України від 7 грудня 2017 року № 2246-VIII «Про Державний бюджет
України на 2018 рік» з метою вирішення питання передачі в оренду цілісних
майнових комплексів та нерухомого майна, що закріплене на праві
господарського відання за акціонерними товариствами, холдинговими
компаніями та іншими суб’єктами господарювання, у статутному капіталі
яких державі належить 100 відсотків акцій (частки), та їхніми дочірніми
підприємствами та передача якого в оренду здійснюється на конкурсних
засадах із спрямуванням орендної плати до Державного бюджету України в
порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України для
державного майна.
Основною метою Проекту є забезпечення наповнення Державного
бюджету України коштами від оренди майна та застосування єдиних
методологічних засад під час передачі в оренду майна академій наук та майна
господарських товариств шляхом поширення чинних для державного майна
положень щодо визначення розміру орендної плати, пропорцій її розподілу
та порядку проведення конкурсу.
Зауважень та пропозицій до Проекту, які очікувались в паперовому
вигляді за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ-133, 01133, Фонд
державного майна України, Управління орендних відносин, та в
електронному вигляді на адресу електронної пошти: nazariyz@spfu.gov.ua, не
надходило.
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