ЗАТВЕРДЖЕНО _______
наказ Фонду державного майна України
від 17.02.2020 № 284
План-графік
проведення у Фонді державного майна України
заходів з відстеження результативності
регуляторних актів на 2020 рік
№
з/п

Назва регуляторного акта

Строк
набрання
чинності
3
07.03.2018

Строк
відстеження

Вид відстеження
(базове, повторне,
періодичне)
5
повторне

Структурний підрозділ,
що розробив
регуляторний акт
6
Департамент законодавчого
забезпечення та аналітики

1
1

2
Закон України від 18 січня 2018 року № 2269-VIII
«Про приватизацію державного і комунального майна»

2

Наказ Фонду від 29 листопада 2018 року № 1519
«Про внесення змін до наказу Фонду державного майна
України від 02 травня 2018 року № 592»

22.01.2019

лютий –
березень

повторне

Управління підготовки до
приватизації

3

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 лютого
2019 року № 224 «Про внесення змін до Методики
оцінки майна»

20.03.2019

березень

повторне

Управління оцінки майна та
майнових прав

4

Наказ Фонду від 22 травня 2018 року № 680
«Про затвердження форми плану розміщення акцій
акціонерного товариства»

03.07.2018

березень

повторне

Управління прийому та
підготовки об’єктів до
приватизації

5

Наказ Фонду від 17 травня 2018 року № 658
«Про затвердження Порядку ведення єдиної бази даних
звітів про оцінку»

12.06.2018

березень –
квітень

повторне

Управління по роботі з
оцінювачами та суб’єктами
оціночної діяльності

6

Наказ Фонду від 20 січня 2020 року № 102
«Про затвердження змін до Порядку ведення єдиної
бази даних звітів про оцінку»
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня
2019 року № 194 «Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України»

28.01.2020

березень –
квітень

базове

28.03.2019

квітень

базове

Управління по роботі з
оцінювачами та суб’єктами
оціночної діяльності
Управління з питань
розпорядження державним
майном

7

4
лютий

8

Постанова Кабінету Міністрів України від 04 жовтня
2017 року № 749 «Про затвердження Порядку
примусової
реалізації
майна
для
погашення
заборгованості перед Національною акціонерною
компанією «Нафтогаз України» та її дочірніми
підприємствами,
що
здійснювали
постачання
природного газу на підставі ліцензії»

12.10.2017

червень

повторне

Управління з питань
розпорядження державним
майном

9

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 року № 386 «Про затвердження Порядку продажу
об’єктів великої приватизації державної власності»

12.06.2018

червень

повторне

Відділ по роботі з
радниками та організації
процесу продаж

10

Наказ Фонду від 21 травня 2018 року № 672
«Про затвердження Порядку надання потенційними
покупцями об’єктів великої приватизації коментар ів та
пропозицій до проекту договору купівлі-продажу»

26.06.2018

червень

повторне

Відділ по роботі з
радниками та організації
процесу продаж

11

Наказ Фонду від 18 жовтня 2018 року № 1327
«Про затвердження Порядку здійснення контролю за
виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів
приватизації органами приватизації»

21.12.2018

червень

базове

Управління економічної
безпеки

12

Наказ Фонду від 18 жовтня 2018 року № 1328
«Про затвердження Порядку внесення змін до договорів
купівлі-продажу державного (комунального) майна

21.12.2018

червень

базове

Управління економічної
безпеки

13

Наказ Фонду від 18 жовтня 2018 року № 1329
«Про затвердження Порядку оскарження результатів
перевірки виконання умов договору купівлі-продажу
об’єкта приватизації органів приватизації»

21.12.2018

червень

базове

Управління економічної
безпеки

14

Наказ Фонду від 18 жовтня 2018 року № 1330
«Про затвердження Порядку надання органами
приватизації згоди на подальше відчуження, передачу в
заставу або внесення до статутного капіталу
господарського товариства об’єктів приватизації,
обтяжених зобов’язанням їх власниками перед
державою»

21.12.2018

червень

базове

Управління економічної
безпеки

15

Наказ Фонду від 08 червня 2017 року № 923
«Про внесення змін до Порядку ведення Державного
реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності»

01.08.2017

червень –
липень

періодичне

Управління по роботі з
оцінювачами та суб’єктами
оціночної діяльності

16

Наказ Фонду від 08 червня 2017 року № 924
«Про внесення змін до деяких нормативно-правових
актів Фонду державного майна України»

01.08.2017

червень –
липень

періодичне

Управління по роботі з
оцінювачами та суб’єктами
оціночної діяльності

17

Наказ Фонду від 25 жовтня 2016 року № 1929 «Про
затвердження Змін до Методики оцінки активів
суб’єктів
природних
монополій,
суб’єктів
господарювання на суміжних ринках у сфері
комбінованого виробництва електричної та теплової
енергії»

18.11.2016

грудень

періодичне

Управління оцінки майна та
майнових прав

Голова Фонду

Дмитро СЕННИЧЕНКО

