
ЗВІТ 

про базове відстеження результативності регуляторного акта 

 

 

    Вид та назва регуляторного акта 

 

      Наказ Фонду державного майна України від 19 грудня 2012 року № 4009 

«Про затвердження  Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у 

справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна 
державних підприємств, які належать до сфери управління Фонду державного 

майна України, та господарських організацій з корпоративними правами 

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

приватизації», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 3 січня 2013 року 
за № 42/22574. 

 

     Назва виконавця заходів з базового відстеження  

 

     Фонд державного майна України 

 

     Цілі прийняття акта 

 

      Метою прийняття даного регуляторного акта є встановлення, у 

відповідності із законодавством України, порядку організації проведення 
аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів 

стосовно майна боржників, які належать до сфери управління Фонду 

державного майна України. 

       Наказ Фонду державного майна України від 19 грудня 2012 року № 4009 
«Про затвердження  Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у 

справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна 

державних підприємств, які належать до сфери управління Фонду державного 

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

приватизації» розроблено на виконання вимог частини 3 статті 49 Закону 

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»), якою передбачено, що порядок 

організації проведення аукціонів у проваджені у справах про банкрутство та 
вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та 

підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 

п'ятдесят відсотків (далі – боржник) установлюються органом, уповноваженим 
управляти державним майном. 

 

      

 Строк виконання заходів з відстеження 

 



      Заходи з відстеження проводилися з 25.01.2013 по 25.01.2014. 

 
      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 встановлення порядку 

організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та 

вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які належать 
до сфери управління Фонду державного майна України, та 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 погоджених в 
установленому порядку кандидатур організаторів проведення аукціонів у 

провадженні у справах про банкрутство стосовно майна державних 

підприємств, які належать до сфери управління Фонду державного майна 
України, та господарських організацій з корпоративними правами держави 

понад 50 відсотків їх статутного капіталу, які перебувають у процесі 

приватизації. 

     Так, протягом вказаного періоду відстеження Фондом були погоджені 24 
кандидатури організаторів проведення аукціонів у провадженні у справах про 

банкрутство вказаних боржників, які перебувають в судових процедурах 

банкрутства - санації та ліквідації.  

 
     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 продажу активів державних 
підприємств, які належать до сфери управління Фонду державного майна 

України, та господарських організацій з корпоративними правами держави 

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

 

 

            Голова Фонду                                                             О. Рябченко 

 


