
 

 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту наказу Фонду державного майна України 

«Про затвердження Порядку погодження планів санації, мирових угод  і 

переліків ліквідаційних мас» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

Проект наказу Фонду державного майна України «Про затвердження 

Порядку погодження планів санації, мирових угод і переліків ліквідаційних 

мас» розроблено у зв'язку з необхідністю приведення наказу Фонду державного 

майна України від 06 червня 2007 року № 895 «Про затвердження Порядку 

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

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19 липня 2007 року за                     

№ 836/14103 (із змінами) у відповідність із вимогами законів України  «Про 

управління об'єктами державної власності», «Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (у редакції Закону 

України від 22 грудня 2011 року № 4212-VI). 

 

2. Мета і шляхи її досягнення 

Головною метою прийняття проекту нормативно-правового акта є 

приведення наказу Фонду державного майна України від 06 червня 2007 року 

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

переліків ліквідаційних мас», зареєстрований у Міністерстві юстиції України  

19 липня 2007 року за № 836/14103 (із змінами) у відповідність із 

законодавством України. 

3. Правові аспекти 

У даній сфері правовідносини регулюються такими нормативно-

правовими актами: 

Цивільний кодекс України; 

Господарський кодекс України; 
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Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом» (у редакції Закону України від 22 грудня 2011 року 

№ 4212-VI «Про внесення змін до Закону України «Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»); 

Закон України «Про Фонд державного майна України»; 

Закон України «Про управління об’єктами державної власності» ; 

Закон України «Про приватизацію державного майна»; 

Закон України «Про особливості управління об'єктами державної 

власності в оборонно-промисловому комплексі». 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація проекту нормативно-правового акта не потребує додаткових 

матеріальних та інших витрат. 

5. Позиція заінтересованих органів 

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» проект нормативно-правового акта 

потребує погодження з Державною регуляторною службою України,  а також 

підлягає державній реєстрації у Міністерстві юстиції України. 

6. Регіональний аспект 

Проект нормативно-правового акта не стосується регіонального аспекту. 
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. Запобігання дискримінації 

Проект нормативно-правового акта не містить ознак дискримінації. 

7. Запобігання корупції 

Проект нормативно-правового акта не містить ризиків вчинення 

корупційних правопорушень. 

8. Громадське обговорення 
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Проект нормативно-правового акта не потребує проведення консультацій 

з громадськістю. 

 9. Позиція соціальних партнерів 

Проект нормативно-правового акта не стосується соціально-трудової 

сфери. 

10. Оцінка регуляторного впливу 

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

Реалізація  проекту нормативно-правового акта не має впливу на ринок 

праці і не передбачає залучення додаткових трудових ресурсів або їх 

скорочення. 

11. Прогноз результатів 

Прийняття наказу забезпечить приведення нормативно-правового акта 

Фонду державного майна України у відповідність із чинним законодавством. 

 

 

 

Голова Фонду                                                                                                І. Білоус 

 

« ____» _____________ 2016 р. 
 


