
ЗВІТ 

про повторне відстеження результативності регуляторного акта 

 

    
  Вид та назва регуляторного акта - наказ Фонду державного майна 

України від 7 травня 2012 року № 626 «Про внесення змін до Положення про 

порядок погодження планів санації та мирових угод», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 18 травня 2012 року за № 791/21104. 
 

 Виконавець відстеження – Фонд державного майна України 

    
 Цілі прийняття акта 

 

     Метою прийняття даного регуляторного акта є приведення наказу Фонду 

державного майна України від 6 червня 2007 року № 895 (зі змінами), 
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19 липня 2007 року               

за № 836/14103, та Положення про порядок погодження планів санації та 

мирових угод (далі - Положення), затвердженого цим наказом, у 
відповідність із чинним законодавством України. 

       Так, відповідно до прийнятого Закону України «Про Фонд державного 

майна України» (далі – Закон) повноваження Фонду в частині банкрутства, 

зокрема, полягають у погодженні мирових угод, планів санації і переліків 
ліквідаційних мас та змін і доповнень до них у справах про банкрутство 

господарських організацій з корпоративними правами держави понад 50 

відсотків їх статутного капіталу, які перебувають у процесі приватизації. 
         Чинне на той час Положення поширювалося, зокрема, на господарські 

організації з корпоративними правами держави понад 25 відсотків їх 

статутного капіталу, а також на об’єкти державної власності, що перебувають 

в управлінні міністерств та інших органів виконавчої влади, у разі створення 
за їх участю нових суб’єктів господарювання. 

       Крім того, в Положенні був відсутній порядок погодження Фондом 

переліків ліквідаційних мас підприємств-боржників.         
 

      Строк виконання заходів з відстеження 

 

      Заходи з відстеження проводилися з 01.06.2013 по 01.06.2014. 
 

      Тип відстеження 

 

       Повторне 
 

     Методи одержання результатів відстеження 

 

     Під час відстеження результативності регуляторного акта були 

використані статистичні методи. Дані, на основі яких відстежувалася 



результативність регуляторного акта, були отримані в результаті 

опрацювання планів санації, мирових угод та переліків ліквідаційних мас у 

справах про банкрутство господарських організацій з корпоративними 

правами держави понад 50 відсотків їх статутного капіталу, які перебувають 
у процесі приватизації. 

 

     Кількість та якість значення показників результативності акта 

 
     Результативність регуляторного акта визначається кількістю планів 

санації, мирових угод та переліків ліквідаційних мас у справах про 

банкрутство господарських організацій з корпоративними правами держави 
понад 50 відсотків їх статутного капіталу, які перебувають у процесі 

приватизації, що надходять до Фонду на погодження.  

     На звернення вказаних підприємств-боржників надавались роз’яснення з 

приводу застосування норм регуляторного акта. За період проведення заходів 
з відстеження Фондом державного майна України розглянуто та погоджено 4 

плани санації (зміни до плану санації) вказаних підприємств-боржників та 15 

переліків ліквідаційних мас підприємств банкрутів.  
     

      Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

 

      Впровадження даного регуляторного акта надало змогу забезпечити 

реалізацію завдань, покладених на Фонд Законом в частині банкрутства: 

посилення контролю з боку держави (інтереси якої представляє Фонд 
державного майна України) за процесом відновлення платоспроможності 

господарських організацій з корпоративними правами держави понад 50 

відсотків їх статутного капіталу, які перебувають у процесі приватизації, та 

здійснення контролю за формуванням переліків ліквідаційних мас 
підприємств-банкрутів. 

 

 

          В. о. Голови Фонду                                                     Д. Парфененко 

 


