
ЗВІТ 

про базове відстеження результативності регуляторного акта 

 

 
    Вид та назва регуляторного акта 

 

     Наказ Фонду державного майна України від 19 вересня 2012 року № 3534 

«Про внесення змін до Порядку погодження планів санації, мирових угод і 
переліків ліквідаційних мас», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

08 жовтня 2012 року за № 1697/22009. 

 
     Назва виконавця заходів з базового відстеження  

 

     Фонд державного майна України 

 
     Цілі прийняття акта 

 

     Метою прийняття даного регуляторного акта є приведення у відповідність 
із Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом» (далі-Закон) (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») 
Порядку погодження планів санації, мирових угод і переліків ліквідаційних 

мас, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 6 червня 

2007 року № 895, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 липня 
2007 року за № 836/14103. 

      Так, у відповідності до Закону, наказом Фонду державного майна України 

від 19 вересня 2012 року № 3534 «Про внесення змін до Порядку погодження  

планів санації, мирових угод і переліків ліквідаційних мас» замінено строк 
розгляду Фондом планів санації та мирових угод з місячного на 

десятиденний а також передбачено погодження планів санації боржників у 

процедурі розпорядження майном. 
 

      Строк виконання заходів з відстеження 

 

      Заходи з відстеження проводилися з 19.01.2013 по 19.01.2014. 
 

      Тип відстеження 

 

       Базове 
 

     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 та мирових угод у справах про банкрутство 

господарських організацій з корпоративними правами держави понад 50 

відсотків їх статутного капіталу, які перебувають у процесі приватизації, 
державних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію та 

які належать до сфери управління Фонду; об'єктів державної власності, що 

перебувають в управлінні міністерств та інших органів виконавчої влади, у 

разі створення за їх участю нових суб'єктів господарювання. 
 

 

     Кількість та якість значення показників результативності акта 

 

     Результативність регуляторного акта визначається кількістю планів 

санації та мирових угод у справах про банкрутство господарських 

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

підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію та які належать 

до сфери управління Фонду та об'єктів державної власності, що перебувають 
в управлінні міністерств та інших органів виконавчої влади, у разі створення 

за їх участю нових суб'єктів господарювання, що надходять до Фонду на 

погодження. Так, протягом вказаного періоду відстеження Фондом було 

розглянуто 11 планів санації (5 погоджено), та 2 мирові угоди.  
 

     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. 
 

            Голова Фонду                                                             О. Рябченко  

 
 


