
Звіт  

про періодичне відстеження результативності регуляторного акта наказу 

Фонду державного майна України від 06.02.2007 № 201 "Про нову 

редакцію Положення про порядок реструктуризації підприємств", 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.04.2007 за                    

№ 404/13671  

 

       Виконавець відстеження – Фонд державного майна України 
 

       Мета прийняття регуляторного акта - приведення Положення про 

порядок реструктуризації підприємств, затвердженого наказом Фонду 
державного майна України від 12.04.2002 № 667, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 07.05.02 за № 702, у відповідність до вимог 

Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону 

України "Про управління об'єктами державної власності", наказу Фонду 
державного майна України "Про затвердження Типового плану 

реструктуризації та досудової санації господарських товариств, у статутних 

фондах яких державна частка становить більше ніж 50 відсотків" від 17.11.04 
№ 2502, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.12.04 за 

№1598/10197, удосконалення процесу реструктуризації державних 

підприємств, функції з управління майном яких, у зв'язку з прийняттям 

рішення про приватизацію, належать Фонду державного майна України, та 
господарських організацій, у статутних капіталах яких корпоративні права 

держави перевищують 50 відсотків, а також посилення контролю з боку 

Фонду державного майна України за процесом реструктуризації цих 
підприємств. 
 

       Тип відстеження результативності регуляторного акта - періодичне 
відстеження  

 

       Строк виконання заходів з відстеження – 01.04.2012 
 

      Методи одержання результатів відстеження результативності 

регуляторного акта  

       Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося на 
підставі опрацювання звітів господарських товариств, які перебувають у 

процесі реструктуризації, про стан виконання заходів з реструктуризації, а 

також на підставі аналізу практики застосування норм регуляторного акта з 
огляду на звернення, запити, повідомлення, пропозиції господарських 

товариств, які перебувають у процесі реструктуризації. 

   

       Кількісні та якісні значення показників результативності акта  
       Протягом часу дії регуляторного акта негативних відгуків щодо рівня 

підготовки цього документа не надходило.  



       На звернення підприємств, які перебувають у процесі реструктуризації з 

приводу застосування норм регуляторного акта надавалися роз‟яснення.  

Реструктуризація підприємств здійснювалась відповідно до даного 

регуляторного акта. 
       Станом на 01.04.2012 у процесі реструктуризації за рішенням Фонду 

державного майна України знаходиться 7 господарських товариств, з яких 2 

мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (об‟єкти 

групи Г)  - ПАТ “НВО “Київський завод автоматики ім. Г.І. Петровського” та 
ПАТ “Тернопільський радіозавод “Оріон” а також 5 товариств – об„єкти 

групи В: ПАТ “Фотон”, ПАТ “Завод “Маяк”, ПАТ “Київський 

мотоциклетний завод”, ПАТ “Київський завод реле та автоматики”, ВАТ 
“Авіалінії Харкова”. 

    

       Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей  
       Результати реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення 

визначених цілей оцінюються позитивно.  

 

 

           Голова Фонду                                                                О. Рябченко 


