ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
до законопроєкту згідно
зі статтею 27 Бюджетного кодексу України
1. Назва законопроєкту
Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з
впорядкуванням діяльності у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень та у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань» (реєстраційний № 2803 від 24.01.2020), внесений Кабінетом Міністрів
України.
2. Завдання законопроєкту
Законопроєктом передбачається внести зміни до деяких законів України
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань» та «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».
Законопроєктом передбачається:
- виключення районних державних адміністрацій з числа суб'єктів державної
реєстрації, делегування частини повноважень у сфері державної реєстрації речових прав
на нерухоме майно та бізнесу посадовим особам Міністерства юстиції України та/або
його територіальним органам;
- покладання на територіальні органи Міністерства юстиції України зберігання
реєстраційних справ у паперовій та формування їх в електронній формах;
- закріплення принципу екстериторіальності державної реєстрації нерухомості,
розташованої в межах Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, тимчасово
Луганської та Донецької областей;
- спрощення механізму встановлення повноважень особи представника, що
звертається для проведення реєстраційних дій, а саме нотаріальна посвідчена довіреність
не вимагатиметься у випадку проведення реєстраційних дій щодо державного органу або
органу місцевого самоврядування;
- підписання протоколу усіма учасниками товариства з обмеженою
відповідальністю, що брали участь у загальних зборах.
3. Оцінка впливу на показники бюджетів
Реалізація положень законопроєкту не потребує додаткових витрат з державного бюджету.
4. Вартісна величина впливу на показники бюджетів
Реалізація проєкту не впливає на показники державного бюджету.
5. Пропозиції щодо можливостей фінансового забезпечення у відповідному
бюджетному періоді законопроєкту у разі його прийняття
Реалізація законопроєкту не потребує фінансового забезпечення.
6. Пропозиції щодо відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини
Законопроєкт не суперечить законам, що регулюють бюджетні відносини, та Бюджетному
кодексу України.
7. Пропозиції щодо розгляду законопроєкту
Законопроєкт може бути розглянутий Верховною Радою України.
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