
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проекту наказу Фонду державного майна України  

«Про внесення змін до Положення про регіональне відділення  

Фонду державного майна України» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

У зв'язку з прийняттям нової редакції Закону України «Про 

відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 

22 грудня 2011 року № 4212-VI, що набула чинності 19 січня 2013 року          

(далі – Закон) Фондом державного майна України було розроблено наказ від         

01 листопада 2016 року  № 1991 «Про затвердження Порядку погодження 

планів санації, мирових угод і переліків ліквідаційних мас», який 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за             

№ 1519/29649. 

Статтею 96 Закону врегульовано особливості банкрутства державних 

підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної 

власності перевищує 50 відсотків, крім підприємств, що є об'єктами 

власності Автономної Республіки Крим та комунальної власності. 

Відповідно до частини дванадцятої статті 96 Закону плани санації, 

мирові угоди та переліки ліквідаційних мас та зміни і доповнення до них у 

справах про банкрутство державних підприємств або підприємств, у 

статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, 

підлягають погодженню з органом, уповноваженим управляти державним 

майном. У разі відсутності такого погодження план санації та мирова угода 

затвердженню господарським судом не підлягають, а включене до переліку 

ліквідаційної маси майно банкрута не може бути реалізованим. 

Порядок погодження планів санації, мирових угод і переліків 

ліквідаційних мас, затверджений наказом Фонду державного майна України 

від 01 листопада 2016 року  № 1991, зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 23 листопада 2016 року за № 1519/29649 визначає процедуру 

погодження державними органами приватизації планів санації, мирових угод 

і переліків ліквідаційних мас підприємств-боржників (банкрутів).  
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Відповідно до статті 6 Закону України «Про Фонд державного майна 

України» Фонд державного майна України здійснює свої повноваження 

безпосередньо і через регіональні відділення в Автономній Республіці Крим, 

областях, містах Києві і Севастополі та представництва у районах та містах, 

створених Фондом державного майна України, у разі необхідності. 

Фонд державного майна України, регіональні відділення та 

представництва становлять єдину систему державних органів приватизації. 

Регіональні відділення та представництва діють на підставі положень, що 

затверджуються Головою Фонду державного майна України. 

Слід зазначити, що Положення про регіональне відділення Фонду 

державного майна України, затверджене наказом Фонду державного майна 

України від 15 травня 2012 року № 678, зареєстроване у Міністерстві юстиції 

України 11 червня 2012 року за № 935/21247 (із змінами) (далі – Положення) 

не передбачає повноважень щодо погодження регіональними відділеннями 

Фонду державного майна України планів санації, мирових угод і переліків 

ліквідаційних мас підприємств-боржників (банкрутів).  

Враховуючи вищевикладене, до вказаного Положення вносяться 

відповідні зміни. 

        

2. Мета і шляхи її досягнення 

        Метою прийняття проекту наказу є внесення змін до Положення про 

регіональне відділення Фонду державного майна України, затверджене 

наказом Фонду державного майна України від 15 травня 2012 року № 678, 

зареєстроване у Міністерстві юстиції України 11 червня 2012 року за                  

№ 935/21247 (із змінами). 

Зміни, що передбачаються проектом наказу, спрямовані на надання 

регіональним відділенням Фонду державного майна України повноважень 

щодо погодження планів санації, мирових угод і переліків ліквідаційних мас  

господарських товариств з корпоративними правами держави та державних 

підприємств, що належать до сфери їх управління.  
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3. Правові аспекти 

У даній сфері правовідносини регулюються такими нормативно-

правовими актами: 

Цивільний кодекс України; 

Господарський процесуальний кодекс України; 

Закон України «Про Фонд державного майна України»; 

Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом»; 

наказ Фонду державного майна України від 01 листопада 2016 року          

№ 1991 «Про затвердження Порядку погодження планів санації, мирових угод і 

переліків ліквідаційних мас», зареєстрований в Міністерстві юстиції України        

23 листопада 2016 року за № 1519/29649. 

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

Прийняття проекту наказу не потребує додаткових матеріальних чи 

фінансових витрат з Державного бюджету України. 

 

5. Позиція заінтересованих органів 

Проект наказу підлягає погодженню Державною регуляторною 

службою України та державній реєстрації у Міністерстві юстиції України. 

 

6. Регіональний аспект 

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-

територіальних одиниць України та питань функціонування місцевого 

самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та 

регіонального розвитку. 
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. Запобігання дискримінації 

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.  
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7. Запобігання корупції 

У проекті наказу відсутні положення, які можуть містити ризики 

вчинення корупційних правопорушень. 

 

8. Громадське обговорення 

З метою проведення консультацій з громадськістю та одержання 

зауважень і пропозицій проект наказу оприлюднено на офіційному веб-сайті 

Фонду державного майна України. 

 

9. Позиція соціальних партнерів 

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери. 

 

10. Оцінка регуляторного впливу 

Проект наказу є регуляторним актом.  
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. Вплив реалізації акта на ринок праці 

Проект наказу не матиме негативного впливу на ринок праці.  

 

11. Прогноз результатів 

Прийняття проекту наказу забезпечить виконання регіональними 

відділеннями Фонду державного майна України повноважень щодо погодження 

планів санації, мирових угод і переліків ліквідаційних мас господарських 

товариств з корпоративними правами держави та державних підприємств, що 

належать до сфери їх управління. 

 

 

 
Голова Фонду                                                             І. Білоус  

  

 
«____» «_____________» 2017 р.  


