
               

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
наказ Фонду державного майна України  

___17.06.2016__№__1194_____ 

 

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

 

1. Викласти пункти 12 та 31 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 

12 Наказ Фонду державного 
майна України «Про внесення 

змін до наказу Фонду 
державного майна України 
від 27 лютого 2004 року  

№ 376»  

Виконання вимог законів України «Про 
Фонд державного майна України», «Про 

оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в 
Україні», Методики оцінки майна, 

затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 грудня 2003 

року № 1891 (у редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 25  
листопада 2015 року № 1033) 

Приведення нормативно-
правового акта у відповідність із 

Методикою оцінки майна 

Департамент 
оцінки майна, 

майнових прав 
та професійної 

оціночної 

діяльності 

ІІІ квартал 

31 Проект постанови Кабінету 
Міністрів України «Про 
внесення змін до постанов 

Кабінету Міністрів України 
від 21 серпня 2014 року  
№ 358 і від 10 вересня 2003 

року № 1440» 

Значне збільшення скарг від 
заінтересованих осіб на оціночну 
діяльності суб’єктів оціночної діяльності, 

запитів на рецензування звітів про 
оцінку, складених суб’єктами оціночної 
діяльності, які відповідно до 

законодавства надають послуги з оцінки 
майна для цілей оподаткування доходу у 

випадках, передбачених Податковим 
кодексом України  

Підвищення якості послуг з 
оцінки для цілей оподаткування 
доходу у випадках, передбачених 

Податковим кодексом України  

Департамент 
оцінки майна, 
майнових прав 

та професійної 
оціночної 
діяльності 

ІV квартал 

 

 



               

 

2. Доповнити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік пунктами 37 та 38 такого змісту: 
 

№ 

з/п 
Назва регуляторного акта  

Обґрунтування 

необхідності прийняття 

регуляторного акта 

Очікуваний результат  Виконавець 
Строк 

виконання 

37 Наказ Фонду державного майна 
України «Про внесення 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 12.01.2015  

№ 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 

38 Наказ Фонду державного майна 
України «Про внесення змін до 

нормативно-правового акта» 

Приведення нормативно-правового 
акта у відповідність із Методикою 

оцінки майна 

Впорядкування нормативно-
правового акта відповідно до 

вимог Методики оцінки майна 

Управління 
корпоративних 

прав держави 

ІV квартал 

 

 
 

 
В. о. Голови Фонду              Д. Парфененко 

 
 


