
Звіт 
про базове відстеження результативності наказу Фонду державного 

майна України «Про затвердження Порядку надання згоди державними 
органами приватизації на введення процедури санації боржника до 

порушення провадження у справі про банкрутство за рахунок 

небюджетних джерел фінансування» від 03.03.2016 № 449 
 

Вид та назва регуляторного акта 
 

Наказ Фонду державного майна України від 03.03.2016 № 449 ««Про 
затвердження Порядку надання згоди державними органами приватизації на 

введення процедури санації боржника до порушення провадження у справі 
про банкрутство за рахунок небюджетних джерел фінансування»  (далі – 

Наказ), зареєстрований в Міністерстві юстиції України  25 березня 2016 року 
за № 454/28584. 

 
Назва виконавця заходів базового відстеження результативності 

 
Фонд державного майна України. 

 
Цілі прийняття акта 

 
Наказом Фонду державного майна України від 03.03.2016 № 449 ««Про 

затвердження Порядку надання згоди державними органами приватизації на 

введення процедури санації боржника до порушення провадження у справі 
про банкрутство за рахунок небюджетних джерел фінансування»   

затверджено Порядок надання згоди державними органами приватизації на 
введення процедури санації боржника до порушення провадження у справі 

про банкрутство за рахунок небюджетних джерел фінансування (далі-
Порядок). 

Цей порядок розроблявся відповідно до повноважень, передбачених 
статями 5, 6 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника 

або визнання його банкрутом», з метою забезпечення вжиття своєчасних 
заходів для запобігання банкрутству підприємств - боржників, які 

перебувають в управлінні Фонду державного майна України та його 
регіональних відділень та визначає процедуру надання згоди державними 

органами приватизації на введення процедури санації до порушення 
провадження у справі про банкрутство для господарських товариств, які 
перебувають у них в управлінні, за рахунок небюджетних джерел 

фінансування. 
  

Строк виконання заходів з відстеження 
 

Заходи з базового відстеження результативності Наказу проводилися з 
12.01.2018 по 28.02.2018. 
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Тип відстеження 
 
Базове. 

 
Методи одержання результатів відстеження 

 
Статистичні дані. 

 
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних 
 

Результативність відстежувалася на основі статистичних даних про 
звернення ініціаторів досудової санації до державного органу приватизації та 

прийнятих органом приватизації рішень про надання згоди чи відмову у 
наданні згоди на введення досудової санації . 

 Способом одержання даних є фіксування безпосередньо органами 
приватизації статистичних даних щодо   надання згоди чи відмову у наданні 
згоди на введення досудової санації . 

 
 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта 
 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта наступні: 
 

Для отримання згоди державного органу приватизації на введення 
процедури досудової санації ініціатор подає звернення, до якого додаються 

документи згідно з переліком, зазначеним у Порядку. 
За результатами розгляду та перевірки поданих документів державний 

орган приватизації приймає рішення про надання згоди чи відмову у наданні 
згоди на введення досудової санації. Рішення про надання згоди приймається 
державним органом приватизації у формі наказу, а про відмову у наданні 

такої згоди - у формі листа, в якому зазначаються підстави відмови. 
За звітний період звернень від ініціаторів до органів приватизації на 

введення процедури досудової санації не надходило , наказів щодо надання 
згоди не приймалось або відмова у наданні згоди не надавалась. 

 
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 
 

На підставі базового відстеження результативності Наказу можна 
визнати, що відповідно до повноважень, передбачених статями 5, 6 Закону 

України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом» він розроблений та врегульовує порядок досягнення визначеної 
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цілі - порядок надання згоди державними органами приватизації на введення 
процедури санації боржника до порушення провадження у справі про 

банкрутство за рахунок небюджетних джерел фінансування та у разі 
звернення ініціаторів звернення може бути застосований для досягнення 
визначеної цілі.  

 
Звіт про базове відстеження результативності Наказу підготовлено 

Управлінням юридичного супроводження банкрутства Департаменту 
планування і мониторингу фінансово-господарської діяльності Фонду 

державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, тел. 
200-33-60). 

 
 

 
B. o. Голови Фонду                                                                             В. Трубаров 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


