
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
наказ Фонду державного майна України  

05.07.2016____№____1306_____ 

 

Зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік  
 

1. Викласти пункти 4, 5 та 37 Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік у такій редакції: 

 

№ 

з/п 
Назва регуляторного акта  

Обґрунтування 

необхідності прийняття 

регуляторного акта 

Очікуваний результат  Виконавець 
Строк 

виконання 

4 Проект постанови Кабінету 
Міністрів України «Про 

затвердження Національних 
стандартів оцінки» 

 

Запровадження в Національних 
стандартах оцінки нових підходів і 

методів у зв’язку зі змінами в 
міжнародному законодавстві з 

оцінки майна 

Адаптація Національних стандартів 
оцінки до сучасних вимог з оцінки 

майна 

Департамент 
оцінки майна, 

майнових прав 
та професійної 

оціночної 
діяльності 

IV квартал 
 

5 Наказ Фонду державного майна 
України «Про затвердження 

Змін до Порядку ведення 
Державного реєстру оцінювачів 

та суб’єктів оціночної 
діяльності» 

Встановлення декларативного 
принципу реєстрації оцінювачів у 

Державному реєстрі оцінювачів та 
суб’єктів оціночної діяльності 

Скорочення часу для реєстрації 
оцінювачів у Державному реєстрі 

оцінювачів та суб’єктів оціночної 
діяльності, зменшення кількості 

документів, які вимагаються Фондом 
для отримання кваліфікаційного 
свідоцтва оцінювача та реєстрації в 

Державному реєстрі оцінювачів та 
суб’єктів оціночної діяльності 

Департамент 
оцінки майна, 

майнових прав 
та професійної 

оціночної 
діяльності 

 

IV квартал 
 

37 Наказ Фонду державного майна 

України «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» 

Виконання завдань, передбачених 

Стратегією сталого розвитку 
«Україна – 2020», схваленою 
Указом Президента України від  

12 січня 2015 року № 5, якими 
передбачається запровадження 

принципів стимулювання при 
реалізації тарифної політики в сфері 
енергетики   

Удосконалення оцінки активів 

енергопостачальних та 
енергорозподільних компаній під час 
переходу на стимулююче 

тарифоутворення у відповідній сфері 

Департамент 

оцінки майна, 
майнових прав 
та професійної 

оціночної 
діяльності 

ІІІ квартал 
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2. Доповнити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік пунктами 39 – 43 такого змісту: 
  

№ 

з/п 
Назва регуляторного акта  

Обґрунтування 

необхідності прийняття 

регуляторного акта 

Очікуваний результат  Виконавець 
Строк 

виконання 

39 Проект постанови Кабінету 

Міністрів України «Про внесення 
змін до постанов Кабінету 
Міністрів України від 10 серпня 

1995 року № 629 і від 4 жовтня 
1995 року № 786» 

Забезпечення можливості 

виступати замовником оцінки 
майна потенційному орендарю 
(орендарю) та збільшення строку 

чинності результатів незалежної 
оцінки  

 

Оптимізація процедури укладення 

договорів оренди 

Департамент 

орендних 
відносин 

IV квартал 

 

40 Проект постанови Кабінету 
Міністрів України «Деякі 
питання оплати оренди 

державного майна» 
 

Зменшення фінансового 
навантаження на орендарів 
державного майна 

Збереження стабільних орендних 
відносин та розширення кола 
орендарів державного майна 

Департамент 
орендних 
відносин 

IV квартал 
 

41 Проект постанови Кабінету 

Міністрів України «Про внесення 
змін до Методики оцінки об’єктів 
оренди» 

Звернення народних депутатів  

України Фролова М. О. та 
Артюшенка І. А. стосовно 
необхідності врахування вартості 

невід’ємних поліпшень, що є 
власністю орендаря, під час 

проведення оцінки орендованого 
майна у разі продовження дії 
договору оренди  

Удосконалення процедури оцінки 

орендованого майна у разі 
продовження договору оренди 

Департамент 

оцінки майна, 
майнових прав 
та професійної 

оціночної 
діяльності 

IV квартал  

42 Наказ Фонду державного майна 

України «Про внесення змін до 
Методичних рекомендацій до 

оцінки права вимоги 
зобов’язання, що виникає 
внаслідок здійснення банком 

кредитних операцій» 

Звернення Національного банку 

України від 24.02.2016  
№ 12-004/16578 щодо 

необхідності вдосконалення 
методичного забезпечення оцінки 
активів банків, у тому числі 

віднесених до категорії 
проблемних або 
неплатоспроможних  

Удосконалення методичного 

забезпечення  засад оцінки активів 
банків, у тому числі віднесених до 

категорії проблемних або 
неплатоспроможних 

Департамент 

оцінки майна, 
майнових прав 

та професійної 
оціночної 
діяльності  

IV квартал  
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43 Наказ Фонду державного майна 

України «Про внесення змін до 
деяких нормативно-правових 

актів Фонду державного майна 
України» 

Врахування зауважень, 

викладених у Акті перевірки 
Фонду державного майна України 

Адміністрацією Президента 
України від 26.04.2016, а саме: 
внесення змін до нормативно-

правових актів Фонду для 
забезпечення спрощення роботи 

навчальних закладів, а також 
об’єднання заяви на отримання 
кваліфікаційного свідоцтва 

оцінювача та реєстрації в 
Державному реєстрі оцінювачів та 

суб’єктів оціночної діяльності 

Спрощення надання освітніх послуг 

навчальними закладами, які уклали 
угоду про співробітництво з 

професійної підготовки оцінювачів. 
Зменшення кількості документів, які 
вимагалися Фондом для отримання 

кваліфікаційного свідоцтва 
оцінювача та реєстрації в 

Державному реєстрі оцінювачів та 
суб’єктів оціночної діяльності 

Департамент 

оцінки майна, 
майнових прав 

та професійної 
оціночної 
діяльності  

IV квартал  

 
 

 
 

Голова Фонду              І. Білоус 

 


