
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Фонду державного майна України 

від 24.03.2015 № 404 

 

 

 

Зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік 

1. Пункт 6 Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік викласти у такій редакції: 

№ 

з/п 
Назва регуляторного акта 

Обґрунтування 

необхідності 

прийняття (підстава 

розроблення) 

регуляторного акта 

Очікуваний результат Виконавець 
Строк 

виконання 

6 

Наказ Фонду державного майна 

України «Про затвердження 

Порядку надання згоди державними 

органами приватизації на введення 

процедури санації боржника до 

порушення провадження у справі 

про банкрутство» 

Відповідно до листа 

Міністерства юстиції 

від 30.01.2014 № 10.1-

19/9 

Удосконалення Порядку 

погодження надання згоди 

державними органами 

приватизації на введення 

процедури санації боржника до 

порушення провадження у 

справі про банкрутство 

Управління забезпечення 

діяльності господарських 

товариств та відновлення 

платоспроможності 

ІV квартал 

 

 

 

 



2. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік доповнити пунктом 26 такого змісту: 

№ 

з/п 
Назва регуляторного акта 

Обґрунтування необхідності 

прийняття (підстава 

розроблення) регуляторного 

акта 

Очікуваний результат Виконавець 
Строк 

виконання 

 

26 

Постанова Кабінету 

Міністрів України «Про 

внесення змін до Порядку 

відчуження об’єктів 

державної власності» 

На виконання протоколу № 23 

від 25 лютого 2015 року 

засідання Кабінету Міністрів 

України «Рішення з окремих 

питань» 

Удосконалення процедури відчуження 

майна суб’єктів господарювання 

державного сектору економіки, 

зокрема тих, що перебувають у сфері 

управління Кабінету Міністрів 

України 

Департамент з 

питань управління 

державним майном 

та орендних відносин 

ІІ півріччя 

Директор Департаменту законодавчо-аналітичного 

забезпечення реформування відносин власності та  
інформаційних технологій                                                                                           Л. Салінська 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Фонду державного майна України 

від 26.03.2015 № 432 

Зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік 

            Доповнити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік пунктами 27 і 28 такого змісту: 

№ 

з/п 
Назва регуляторного акта 

Обґрунтування необхідності прийняття 

(підстава розроблення) регуляторного акта 
Очікуваний результат Виконавець 

Строк 

виконання 

 

27 

Наказ «Про внесення змін 

до наказу Фонду 

державного майна України 

На виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 21 серпня 2014 року № 358 «Про 

проведення оцінки для цілей оподаткування та 

Приведення нормативно-

правового акта у 

Управління оцінки 

майна та 

професійної 

ІІ квартал 



від 14 березня 2002 року № 

479» 

нарахування і сплати інших обов’язкових 

платежів, які справляються відповідно до 

законодавства» 

відповідність із 

законодавством України 

оціночної 

діяльності 

28 

Наказ «Про внесення змін 

до наказу Фонду 

державного майна України 

від 27 березня 2006 року № 

513» 

На виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 21 серпня 2014 року № 358 «Про 

проведення оцінки для цілей оподаткування та 

нарахування і сплати інших обов’язкових 

платежів, які справляються відповідно до 

законодавства» 

Приведення нормативно-

правового акта у 

відповідність із 

законодавством України 

Управління оцінки 

майна та 

професійної 

оціночної 

діяльності 

ІІІ квартал 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Фонду державного майна України 

03.04.2015 № 489 

Зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік 

            Доповнити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік пунктом 29 такого змісту: 

№ 

з/п 
Назва регуляторного акта 

Обґрунтування необхідності 

прийняття регуляторного акта 
Очікуваний результат Виконавець 

Строк 

виконання 

29 

Наказ Фонду державного майна 

України «Про затвердження 

Порядку ведення єдиної бази 

даних звітів про оцінку для 

цілей оподаткування та 

нарахування і сплати інших 

обов’язкових платежів, які 

справляються відповідно до 

законодавства» 

На виконання постанови 

Кабінету Міністрів України від 

21 серпня 2014 року № 358 «Про 

проведення оцінки для цілей 

оподаткування та нарахування і 

сплати інших обов’язкових 

платежів, які справляються 

відповідно до законодавства» 

Узгодження із законодавством у сфері 

оціночної діяльності, удосконалення 

ведення, обробки та механізму 

збирання інформації, яка вноситься 

суб’єктами оціночної діяльності до 

Єдиної бази даних звітів про оцінку 

для цілей оподаткування та 

нарахування і сплати інших 

обов’язкових платежів, які 

Управління 

оцінки майна та 

професійної 

оціночної 

діяльності 

ІІІ квартал 



справляються відповідно до 

законодавства 

Директор Департаменту законодавчо-аналітичного 

забезпечення реформування відносин власності та  

інформаційних технологій                                                                            Л. Салінська 

 

                                                                               

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Фонду державного майна України 

15.06.2015 № 859 

 

Зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік 

            Доповнити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік пунктом 30 такого змісту: 

№ 

з/п 
Назва регуляторного акта 

Обґрунтування необхідності 

прийняття регуляторного акта 
Очікуваний результат Виконавець 

Строк 

виконання 

30 

Наказ Фонду державного 

майна України «Про 

затвердження Порядку 

ведення єдиної бази даних 

звітів про оцінку для цілей 

оподаткування та нарахування 

і сплати інших обов’язкових 

платежів, які справляються 

відповідно до законодавства» 

На виконанняКоаліційної угоди 

депутатських фракцій у Верховній Раді 

УкраїниVIIIскликання (пункт 2.8), 

пункту 201 Плану заходів з виконання 

Програми діяльності Кабінету Міністрів 

України та Стратегії сталого розвитку 

«Україна – 2020», затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 04 березня 2015 року № 213-

Дасть змогу захистити 

національні інтереси у 

процесі реформування 

відносин власності, 

удосконалити механізми та 

процедури приватизації, 

підвищити економічну 

ефективність продажу 

об’єктів та надходження до 

державного бюджету 

Управління 

законодавчо-

аналітичного 

забезпечення 

реформування 

відносин власності 

червень 



р,доручення Прем’єр-міністра України 

від 29.05.2015 № 22925/0/1-15 

Голова Фонду                                                                                             І. Білоус 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Фонду державного майна України 

від 25.06.2015 № 948 

Зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік 

            1. Викласти пункти 20, 28 Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік у такій редакції 

№ 

з/п 
Назва регуляторного акта 

Обґрунтування необхідності прийняття 

(підстава розроблення) регуляторного 

акта 

Очікуваний результат Виконавець 
Строк 

виконання 

 

20 

Наказ Фонду державного 

майна України «Про 

затвердження Порядку 

ведення Державного реєстру 

оцінювачів та суб’єктів 

оціночної діяльності 

Необхідність удосконалення організаційного 

забезпечення питань фахової підготовки 

оцінювачів, веденняДержавного реєстру 

оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності 

Оптимізація фахової 

підготовки оцінювачів, 

ведення Державного 

реєстру оцінювачів та 

суб’єктів оціночної 

діяльності 

Управління 

оцінки майна та 

професійної 

оціночної 

діяльності 

ІVквартал 

28 
Наказ Фонду державного 

майна України «Про внесення 

На виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 21 серпня 2014 року № 358 «Про 

Приведення нормативно-

правового акта у 

Управління 

оцінки майна та 
ІVквартал 



змін до наказу Фонду 

державного майна України від 

27 березня 2006 року № 513» 

проведення оцінки для цілей оподаткування 

та нарахування і сплати інших обов’язкових 

платежів, які справляються відповідно до 

законодавства» 

відповідність із 

постановою Кабінету 

Міністрів України 

професійної 

оціночної 

діяльності 

 

 

 

 

2.Доповнити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік пунктами 31, 32 такого змісту: 

№ 

з/п 
Назва регуляторного акта 

Обґрунтування необхідності прийняття 

(підстава розроблення) регуляторного 

акта 

Очікуваний результат Виконавець 
Строк 

виконання 

 

31 

Закон України «Про внесення 

змін до законодавства про 

оцінку майна та професійну 

оціночну діяльність в Україні» 

На виконання пункту 6.7 глави 6 

розділуIXКоаліційної угоди депутатських 

фракцій у Верховній Раді 

УкраїниVIIIскликання та пункту 134 Плану 

заходів з виконання Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України та Стратегії 

сталого розвитку «Україна – 2020» у 2015 

році, затвердженогорозпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 04 березня 

2015 року № 213-р 

Забезпечення дерегуляції 

оціночної діяльності, 

підвищення якості 

оціночних послуг, 

посилення ролі 

саморегулівних 

організацій оцінювачів у 

забезпеченні якості 

послуг з оцінки та 

підвищення рівня фахової 

підготовки оцінювачів 

Управління 

оцінки майна та 

професійної 

оціночної 

діяльності 

ІIквартал 

32 

Наказ Фонду державного 

майна України «Про 

затвердження Положення про 

Забезпечення координації роботи з навчання 

та підвищення кваліфікації корпоративних 

секретарів акціонерних товариств, 

Удосконалення системи 

управління об’єктами 

державної власності 

Управління 

фінансового, 

майнового 

ІVквартал 



порядок навчання та 

підвищення кваліфікації 

корпоративних секретарів 

акціонерних товариств та 

Положення про порядок 

роботи екзаменаційної комісії 

та проведення 

кваліфікаційного іспиту з 

отримання та підвищення 

кваліфікації «Секретар 

корпоративний» 

визначення порядку їх навчання та 

організації роботи екзаменаційної комісії і 

проведення кваліфікаційного іспиту 

корпоративних секретарів акціонерних 

товариств 

шляхом професійної 

підготовки 

корпоративних секретарів 

акціонерних товариств 

контролю та 

обліку 

корпоративних 

прав держави 

 

Голова Фонду                                                                                    І. Білоус 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Фонду державного майна України 

03.08.2015 № 1092 

Зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік 

            Доповнити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік пунктом 33 такого змісту: 

№ 

з/п 
Назва регуляторного акта 

Обґрунтування 

необхідності прийняття 

регуляторного акта 

Очікуваний результат Виконавець 
Строк 

виконання 

33 
Наказ Фонду державного майна 

України «Про затвердження Порядку 

На виконання п. 8 

доручення Прем’єр-

Забезпечення впровадження сучасних 

технологій продажу об’єктів 

Управління 

приватизації 
ІV квартал 



проведення продажу об’єктів малої 

приватизації на аукціоні, у тому числі 

за методом зниження ціни, в 

електронній формі» 

Міністра України від 

10.07.2015 № 29091/0/1-

15 

приватизації державної власності на 

аукціонах в електронній формі, 

залучення більш широкого кола 

потенційних покупців 

об’єктів груп А‚ 

Д та Ж 

Голова Фонду                                                                                        І. Білоус 

 

                

 

 

        ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Фонду державного майна України 

05.08.2015 № 1126 

Зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік 

           1. Викласти пункт 17 Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік у такій редакції: 

№ 

з/п 
Назва регуляторного акта 

Обґрунтування 

необхідності прийняття 

регуляторного акта 

Очікуваний результат Виконавець 
Строк 

виконання 

17 

Постанова Кабінету Міністрів 

України «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів 

України від 14 квітня 2004 р. № 

467 та визнання такими, що 

втратили чинність, деяких 

На виконання доручення 

Прем’єр-міністра України 

від 27.07.2015 № 29638/1/1-

15 тарекомендацій 

Рахункової палати України 

від 29.05.2014 № 04-1140 

Вдосконалення порядку формування та 

ведення Єдиного реєстру об’єктів 

державної власності,механізму взаємодії 

з суб’єктами управління об’єктами 

державної власності,посилення 

відповідальності за наповнення даних 

Управління 

моніторингу, 

прогнозування та 

інформаційних 

технологій 

ІІ півріччя 



постанов Кабінету Міністрів 

України» 

Єдиного реєстру об’єктів державної 

власності 

 2.Доповнити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік пунктом 34 такого змісту: 

№ 

з/п 
Назва регуляторного акта 

Обґрунтування необхідності 

прийняття регуляторного акта 
Очікуваний результат Виконавець 

Строк 

виконання 

34 

Наказ Фонду державного майна 

України «Про визнання таким, 

що втратив чинність, наказу 

Фонду державного майна 

України від 24 грудня 1993 року 

№ 583, Національного банку 

України від 18 лютого 1994 року 

№ 30» 

НаказомФонду державного майна 

України від 24 грудня 1993 року № 583, 

Національного банку України від 18 

лютого 1994 року № 30 «Про 

затвердження Типового договору на 

обслуговування комерційним банком 

довірчого товариства», зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 17 березня 

1994 року за № 47/256, затверджено 

Типовий договір на обслуговування 

комерційним банком довірчого 

товариства. 

На сьогодні постановою Правління 

Національного банку України від 

12.11.2003 № 492 затверджена інструкція 

про порядок відкриття, використання і 

закриття рахунків у національній та 

іноземних валютах. 

Інструкція регулює правовідносини, що 

виникають під час відкриття банками 

рахунків у національній та іноземних 

Приведення 

нормативно-правового 

акта Фонду державного 

майна України у 

відповідність із чинним 

законодавством 

Департамент 

договірного 

менеджменту, 

міждержавних 

майнових та 

корпоративних 

відносин 

ІIIквартал 



валютах своїм клієнтам, у тому числі і 

довірчим товариствам. 

Відповідно до Закону України «Про 

Фонд державного майна України» 

регулювання договірних відносин між 

комерційним банком та довірчим 

товариством не належить до компетенції 

Фонду державного майна України. 

 

Голова Фонду                                                                                          І. Білоус 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Фонду державного майна України 

від 14.08.2015 № 1176 

Зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік 

            Доповнити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік пунктами 35, 36 такого змісту: 

 

№ 

з/п 
Назва регуляторного акта 

Обґрунтування необхідності 

прийняття (підстава розроблення) 

регуляторного акта 

Очікуваний результат Виконавець 
Строк 

виконання 



 

35 

Наказ Фонду державного 

майна України «Про внесення 

змін до деяких нормативно-

правових актів Фонду 

державного майна України» 

Відповідно до статті 5 Закону України 

«Про Фонд державного майна 

України», статей 15 та 16 Закону 

України «Про оцінку майна, майнових 

прав та професійну оціночну 

діяльність в Україні» 

Удосконалення роботи 

Екзаменаційної комісії та 

процедури підвищення 

кваліфікації оцінювачів 

Департамент оцінки 

майна, майнових прав 

та професійної 

оціночної діяльності 

ІVквартал 

36 

Наказ Фонду державного 

майна України «Про 

затвердження Положення про 

конкурсний відбір суб’єктів 

оціночної діяльності» 

Відповідно до Закону України «Про 

оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в 

Україні» 

Удосконалення 

процедури обрання 

суб’єктів оціночної 

діяльності на конкурсних 

засадах 

Управління 

фінансового, майнового 

контролю та обліку 

корпоративних прав 

держави 

ІVквартал 

Голова Фонду                                                                                             І. Білоус 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Фонду державного майна України 

від 01.09.2015 № 1283 

Зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік 

            Доповнити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік пунктами 37 - 42 такого змісту: 

№ 

з/п 
Назва регуляторного акта 

Обґрунтування необхідності 

прийняття (підстава розроблення) 

регуляторного акта 

Очікуваний результат Виконавець 
Строк 

виконання 



 

37 

Наказ Фонду державного 

майна України «Про внесення 

змін до Положення про 

конкурсний відбір суб’єктів 

оціночної діяльності» 

Залучення до оцінки суб’єктів 

оціночної діяльності у разі, якщо 

Фонд державного майна України є 

замовником такої оцінки і не є 

платником робіт з оцінки 

УУдосконалення процедури 

обрання суб’єктів оціночної 

діяльності на конкурсних засадах 

Департамент 

оцінки майна, 

майнових прав та 

професійної 

оціночної 

діяльності 

ІІІквартал 

38 

Наказ Фонду державного 

майна України «Про внесення 

змін наказу Фонду державного 

майна України від 23 січня 

2004 року № 105» 

Приведення у відповідність до 

Методики оцінки майна, 

затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 10.12.2003 № 

1891 (зі змінами) 

Удосконалення процедури 

проведення стандартизованої 

оцінки пакетів акцій публічних 

акціонерних товариств, що 

підлягають продажу на 

конкурентних засадах 

Департамент 

оцінки майна, 

майнових правта 

професійної 

оціночної 

діяльності 

Жовтень 

39 

 

 Закон України «Про внесення 

змін до Бюджетного кодексу 

України у зв’язку з прийняттям 

Закону України «Про внесення 

змін до законодавства про 

оцінку майна та професійну 

оціночну діяльність в Україні» 

 Закон України «Про внесення змін 

до Бюджетного кодексу України у 

зв’язку з прийняттям Закону України 

«Про внесення змін до законодавства 

про оцінку майна та професійну 

оціночну діяльність в Україні» 

Забезпечення надходження 

коштів до державного бюджету 

Забезпечення 

надходження 

коштів до 

державного 

бюджету 

Жовтень 

40 

 Постанова Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження 

Порядку підтвердження 

передачі державного майна до 

статутного капіталу 

господарських товариств, 

утворених у процесі 

приватизації (корпоратизації)» 

 Забезпечення прав власників, інших 

правонабувачів або сторін правочину, 

відповідно до якого виникли речові 

права, при державній реєстрації 

речових прав на нерухоме майно 

 Забезпечення єдиного підходу до 

оформлення передачі об'єктів 

нерухомого майна до статутних 

капіталівгосподарських 

товариств, створених у процесі 

приватизації (корпоратизації) 

Департамент 

конкурентних 

продажів об’єктів 

приватизації 

Грудень 

41 

 Наказ Фонду державного 

майна України «Про 

затвердження змін до 

Положення про порядок 

 Приведення Положення пропорядок 

продажу в процесі приватизації на 

фондових біржах пакетів акцій 

акціонерних товариств, 

Підвищення зацікавленості 

інвесторів до продажу акцій на 

фондових біржах 

Департамент 

конкурентних 

продажів об’єктів 

приватизації 

Грудень 



продажу в процесі 

приватизації на фондових 

біржах пакетів акцій 

акціонерних товариств» 

затвердженого наказом Фонду 

державного майна України, 

Державної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку та 

Антимонопольного комітету України 

від 16 листопада 1998 року № 

2141/297/9, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 17 

грудня 1998 року за № 798/3238 у 

відповідність до Законів України 

«Про депозитарну систему України», 

«Про державне регулювання ринку 

цінних паперів в Україні», «Про 

приватизацію державного майна» 

42 

 Закон України «Про внесення 

змін до деяких законів 

України» (щодо скасування 

особливостей приватизації 

майна в агропромисловому 

комплексі) 

Підготовка проекту Закону України, 

який передбачає конкурентні засади 

приватизації об’єктів 

агропромислового комплексу 

Забезпечення надходження 

коштів до державного бюджету 

Департамент 

конкурентних 

продажів об’єктів 

приватизації 

Грудень 

Голова Фонду                                                                                                       І. Білоус

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                             

 

                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Фонду державного майна України 

11.09.2015 № 1339 

Зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік 



            1. Доповнити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік пунктом 43 такого змісту: 

№ 

з/п 
Назва регуляторного акта 

Обґрунтування 

необхідності прийняття 

регуляторного акта 

Очікуваний результат Виконавець 
Строк 

виконання 

43 

Постанова Кабінету Міністрів 

України «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» 

Реалізація вимог Закону 

України від 16 липня 2015 

р. № 627-VIII«Про 

внесення змін до Закону 

України «Про введення 

мораторію на примусову 

реалізацію майна» 

Запровадження механізму та способу 

примусової реалізації майна 

державних підприємств та 

господарських товариств, у статутних 

капіталах яких частка держави 

становить не менше 25 відсотків, для 

погашення заборгованості перед 

Національною акціонерною 

компанією «Нафтогаз України» та її 

дочірніми підприємствами, що 

здійснювали постачання природного 

газу на підставі ліцензії 

Управління з 

питань 

розпорядження 

державним 

майном 

Грудень 

Голова Фонду                                                                                             І. Білоус 

 

 

                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Фонду державного майна України 

06.10.2015 № 1484 

Зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік 
1. Викласти пункт 28 Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік у такій редакції: 



№ 

з/п 
Назва регуляторного акта 

Обґрунтування необхідності 

прийняття регуляторного акта 
Очікуваний результат Виконавець 

Строк 

виконання 

28 

Наказ Фонду державного майна 

України «Про внесення змін до 

наказів Фонду державного майна 

України від 27 березня 2006 року № 

513 і від 19 грудня 2001 року № 

2357» 

На виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 21 серпня 2014 

року № 358 «Деякі питання 

реалізації положень Податкового 

кодексу України щодо оцінки 

майна» 

Приведення 

нормативно-правового 

акта у відповідність із 

законодавством України 

 

Департамент оцінки 

майна, майнових 

прав та професійної 

оціночної діяльності 

 

ІV квартал 

 

 

 

 

 

 

2. Доповнити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік пунктом 44 такого змісту: 

№ 

з/п 
Назва регуляторного акта 

Обґрунтування необхідності прийняття 

регуляторного акта 
Очікуваний результат Виконавець 

Строк 

виконання 

44 

Наказ Фонду державного 

майна України «Про 

внесення змін до наказу 

Фонду державного майна 

Приведення наказу Фонду державного 

майна України від 17 жовтня 2007 року № 

1672 у відповідність до постанови Кабінету 

Міністрів України від 06 червня 2007 року 

Приведення нормативно-

правового акта Фонду 

державного майна України 

Управління з 

питань 

корпоративних 

відносин 

ІV квартал 



України від 17 жовтня 2007 

року № 1672» 

№ 803 (із змінами, внесеними 02.09.2015 

постановою Кабінету Міністрів України № 

760) 

у відповідність із чинним 

законодавством 

 

 

Голова Фонду                                                                                             І. Білоус 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Фонду державного майна України 

29.12.2015№2026 

 

Зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік 
Доповнити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік пунктом 49 такого змісту: 



 

№ 

з/п 

Назва регуляторного 

акта 

Обґрунтування необхідності 

прийняття регуляторного акта 
Очікуваний результат Виконавець 

Строк 

виконання 

49 

Наказ «Про внесення 

змін до Положенняпро 

порядок проведення 

конкурсів з 

продажупакетів акцій 

акціонерних товариств» 

Відповідно до статті 5 Закону України 

«Про Фонд державного майна України», 

Закону України «Про акціонерні 

товариства» (в редакції Закону України 

від 19 березня 2015 року № 272-VIII) та 

постанови Кабінету Міністрів України 

від 10 грудня 2003 року № 1891 «Про 

затвердження Методики оцінки майна» (в 

редакції постанови Кабінету Міністрів 

України від 25 листопада 2015 року № 

1033) та з метою підвищення 

ефективності процесу приватизації 

державного майна і залучення інвестицій 

в економіку України 

Приведення у відповідність до 

чинного законодавства та 

удосконалення  порядку підготовки 

і проведення конкурсів з продажу 

пакетів акцій акціонерних товариств 

Управління з 

питань біржової 

діяльності та 

конкурсного 

продажу 

ІІ квартал 

2016 року 

 

 


