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План – графік 

здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2013 рік 
 

№ 

п/п 
Назва та реквізити регуляторного акта Вид відстеження 

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний 

за відстеження 

 

Строк 

виконання 

заходів 

Вид даних 

1 2 3 4 5 6 

1. Наказ ФДМУ від 19.10.2012 № 3678 «Про внесення змін 

до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у 

Державному реєстрі оцінювачів» 

Повторне Відділ роботи з 

оцінювачами та 

саморегулівними 

організаціями 

Листопад Статистичні 

дані 

2. Наказ ФДМУ від 10.05.2012 № 640 «Про внесення змін 

до наказу Фонду державного майна України від 

27.07.2000 № 1559», зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 25.05.2012 № 838/21150 

Повторне Відділ оцінки 

майна, майнових 

прав, трансферу 

технологій та 

інтелектуальної 

власності 

Травень Статистичні 

дані 

3. Наказ ФДМУ від 18.07.2011 № 1083, зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 25.07.2011 № 918/19656 

«Про внесення змін до Положення про порядок видачі 

сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності» 

Повторне Відділ роботи з 

суб’єктами 

оціночної 

діяльності 

Червень Статистичні 

дані 

4. Наказ ФДМУ від 29.08.2011 № 1270, зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 19.09.2011 № 1096/19834 

«Про затвердження Положення про конкурсний відбір 

суб’єктів оціночної діяльності» 

Повторне Відділ роботи з 

суб’єктами 

оціночної 

діяльності 

Серпень Статистичні 

дані 

5. Наказ ФДМУ та Мінрегіону України від 27.08.2012 

№3379/430, зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 19.09.2012 № 1608/21920 «Про затвердження 

Повторне Відділ 

методологічного 

забезпечення, 

Листопад Статистичні 

дані 
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Порядку визначення вартості відтворення або заміщення 

земельних поліпшень – будівель та споруд 

багатоповерхового житлового будівництва» 

контролю та 

роботи з 

регіональними 

відділеннями 

6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення 

змін до Методики оцінки майна» 

Базове Відділ 

методологічного 

забезпечення, 

контролю та 

роботи з 

регіональними 

відділеннями 

Березень Статистичні 

дані 

7. Наказ Фонду державного майна України «Про 

затвердження форм подання інформації» 

Базове Відділ 

методологічного 

забезпечення, 

контролю та 

роботи з 

регіональними 

відділеннями 

Березень Статистичні 

дані 

8. Наказ Міністерства фінансів України, Фонду державного 

майна України «Про внесення змін до нормативно-

правового акта» 

 

Базове Відділ 

методологічного 

забезпечення, 

контролю та 

роботи з 

регіональними 

відділеннями 

Березень Статистичні 

дані 

 

 


