Контроль за діяльністю арбітражних керуючих, новини законодавства та
практика застосування
З 19.01.2013 року набрала чинності нова редакція Закону України від
22.12.2011 № 4212-VI «Про відновлення пласпроможнлості боржника або
визнання його банкрутотом» (далі-Закон).
У відповідності до абзацу 2 статті 1 Закону, арбітражний керуючий фізична особа, призначена господарським судом у встановленому порядку в
справі про банкрутство як розпорядник майна, керуючий санацією або
ліквідатор з числа осіб, які отримали відповідне свідоцтво і внесені до Єдиного
реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією,
ліквідаторів).
Порядок організації контролю професійної діяльності арбітражних
керуючих, оформлення та видання відповідних документів за наслідками
проведених планових (позапланових) перевірок визначені Законом та Порядком
контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів)», затвердженого наказом Міністерства юстиції України
від 26.07.2013р. № 1284/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
03.07.2013р. за № 1113/2364 (далі-Порядок контролю).
Контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна,
керуючих санацією, ліквідаторів) здійснюють Міністерство юстиції України
(далі - Мін’юст) як державний орган з питань банкрутства та за дорученням
Мін’юсту України головні управління юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі як
територіальні органи з питань банкрутства (далі - орган контролю).
Порядок контролю передбачає, що контроль за діяльністю арбітражних
керуючих здійснюється на предмет дотримання ними вимог Конституції
України, Господарського процесуального кодексу України, Закону, іншого
законодавства з питань банкрутства та законодавства про оплату праці.
Відповідно до положень статті 106 Закону та розділу II Порядку
контроль за діяльністю арбітражних керуючих здійснюється шляхом проведення
планових і позапланових перевірок.
Планова перевірка діяльності арбітражного керуючого здійснюється за
календарний рік, що передує перевірці, та не частіше одного разу на два роки.
Планові перевірки проводяться відповідно до квартальних планів, які
затверджуються наказом Мін’юсту до 25 числа останнього місяця кварталу, що
передує плановому.
Порядком контролю визначено підстави для здійснення позапланових
заходів. Позапланова перевірка здійснюється Мін’юстом або територіальними
органами з питань банкрутства за наявності доручення Мін’юсту на ії
проведення.
Строк проведення планової перевірки не може перевищувати восьми
робочих днів, позапланової - трьох робочих днів.
В останній день перевірки орган контролю складає та підписує Довідку у
двох примірниках.

Арбітражний керуючий має право протягом п’яти робочих днів після
складення Довідки надати в письмовій формі свої пояснення, зауваження,
заперечення до неї разом з необхідними документами або усунути виявлені під
час перевірки порушення та надати інформацію про це комісії.
Якщо арбітражний керуючий підписав Довідку без зауважень і
заперечень, комісія протягом двох робочих днів з дня підписання Довідки
готує акт перевірки діяльності арбітражного керуючого.
Орган контролю зобов’язаний протягом двох робочих днів після
завершення строку на надання арбітражним керуючим заперечень щодо
Довідки опрацювати надані арбітражним керуючим пояснення, зауваження,
заперечення і документи та скласти акт перевірки.
У разі виявлення під час перевірки порушень у діяльності арбітражного
керуючого орган контролю на підставі акта перевірки за наявності відповідних
підстав виносить припис про недопущення повторних порушень та (або)
розпорядження про усунення виявлених порушень.
Орган контролю виносить розпорядження щодо порушень, які можуть
бути усунені арбітражним керуючим, а щодо інших порушень - припис.
У разі виявлення за результатами перевірки порушень, які є підставою
для внесення державним органом з питань банкрутства до Дисциплінарної
комісії подання щодо застосування до арбітражного керуючого
дисциплінарних стягнень, орган контролю обов’язково зазначає про це в акті
перевірки. У такому випадку припис та (або) розпорядження не складаються до
моменту прийняття Дисциплінарною комісією рішення за результатом
розгляду подання.
Дисциплінарними стягненнями, що накладаються на арбітражного
керуючого є попередження, позбавлення права на здійснення діяльності
арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією,
ліквідатора).
Рішення щодо накладення дисциплінарного стягнення може бути
прийняте Дисциплінарною комісією протягом двох місяців з дня виявлення
проступку, але не пізніше одного року з дня його вчинення.

