
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту наказу Фонду державного майна України "Про затвердження 

Порядку погодження планів санації" 

 

1. Резюме 

 

Проект наказу Фонду державного майна України "Про затвердження 

Порядку погодження планів санації" (далі – Проект наказу) розроблено з 

метою приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна 

України  у відповідність до Кодексу України з процедур банкрутства.  

Ціль державної політики,  на досягнення якої спрямовано Проект 

наказу, визначена пунктом 12.2 Програми діяльності Кабінету Міністрів 

України, затвердженої Постановою Верховної Ради України від 04 жовтня 

2019 року № 188-IX, – забезпечення прозорих процедур банкрутства. 

 

2. Проблема, яка потребує розв'язання 

 

У зв’язку із введенням в дію Кодексу України з процедур банкрутства 

виникає необхідність привести  нормативно-правові акти Фонду державного 

майна України у відповідність до законодавства України.  

 

3. Суть проекту акта 

 

Проектом наказу пропонується затвердити новий Порядок погодження 

планів санації та визнаються такими, що втратили чинність, наказ Фонду 

державного майна України від 03 березня 2016 року № 449 "Про 

затвердження Порядку надання згоди державними органами приватизації на 

введення процедури санації боржника до порушення провадження у справі 

про банкрутство за рахунок небюджетних джерел фінансування", 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 року за                    
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№ 454/28584, та наказ Фонду державного майна України від 01 листопада 

2016 року № 1991 "Про затвердження Порядку погодження планів санації, 

мирових угод і переліків ліквідаційних мас", зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1519/29649. 

 

4. Вплив на бюджет 

 

 Реалізація Проекту наказу не впливає на надходження та витрати 

державного та/або місцевого бюджетів. 

Реалізація Проекту наказу не потребує фінансування з державного чи 

місцевого бюджетів. 

 

5. Позиція заінтересованих сторін 

 

 Проект наказу не потребує розгляду іншими сторонами або проведення 

громадського обговорення. 

 

6. Прогноз впливу 

 

Реалізація проекту наказу не матиме вплив на ринкове середовище, 

забезпечення захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян і 

держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності 

територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське 

здоров'я, покращення чи погіршення стану здоров'я населення або його 

окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг 

природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, 

зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини. 
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7. Позиція заінтересованих органів 

 

Проект наказу не стосується компетенції інших органів. 

Відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності" Проект наказу буде направлено 

до Державної регуляторної служби України для погодження. 

 Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 12 квітня 2005 

року № 34/5 "Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-

правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про 

державну реєстрацію нормативно-правових актів", зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 12 квітня 2005 року за № 381/10661, Проект 

наказу буде направлено для забезпечення державної реєстрації  до 

Міністерства юстиції України. 

8. Ризики та обмеження 

 

 Проект наказу не містить положень, що стосуються прав та свобод, 

гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, 

впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 

містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, 

пов'язаних з корупцією, створюють підстави для дискримінації, стосуються 

інших ризиків та обмежень, які можуть виникнути під час реалізації акта. 

 Проект наказу не потребує проведення громадської антикорупційної 

та/або громадської антидискримінаційної експертизи. 

 

9. Підстава розроблення проекту акта 

 

Підставою розроблення Проекту наказу є Кодекс України з процедур 

банкрутства,  План організації підготовки проектів актів, необхідних для 

забезпечення реалізації Кодексу України з процедур банкрутства від 18 
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жовтня 2018 року № 2597-VIII, схвалений на засіданні Кабінету Міністрів 

України 5 липня 2019 року (протокол № 25). 

 

Голова Фонду державного 

майна України                                                       Дмитро СЕННИЧЕНКО   

 

"___" ________ 20___  року 


