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  План - графік проведення заходів з відстеження результативності  регуляторних актів на 2013 рік 

 
№ 

з/

п 

Дата та номер 

регуляторно- 

го акта 

Назва регуляторного акта Вид 

відстеження  

Структурний 

підрозділ 

відповідальний за 

проведення 

відстеження 

Строк 

виконання 

заходів 

Вид даних 

1. Від 22.10.2012 

№ 3688, 

зареєстрований в 

Мін’юсті 

30.10.2012  за    

№ 1816/22128 

Наказ ФДМУ «Про затвердження 

нормативно-правового акта» 

повторне Управління з питань 

реформування 

власності 

ІV квартал 

2013 року 

оприлюднення 

2. Від 27.06.2012  

№ 586 

Постанова КМУ «Про внесення 

змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 11 вересня 

1996 р. № 1099» 

повторне Управління з питань 

реформування 

власності 

ІV квартал 

2013 року 

оприлюднення 

3. Від 06.07.2012 

№ 3080/398, 

зареєстрований в 

Мін’юсті 

24.07.2012 за    

№ 1248/21560 

Наказ ФДМУ «Про внесення змін 

до нормативно –правового акта» 

повторне Управління з питань 

реформування 

власності 

ІV квартал 

2013 року 

оприлюднення 

4. Від 10.05.2012 

№ 646, 

Наказ ФДМУ «Про внесення змін 

до нормативно-правового акта» 

повторне Управління з питань 

реформування 

ІV квартал 

2013 року 

оприлюднення 



зареєстрований в 

Мін’юсті 

12.07.2012 за  

№ 1177/21489 

власності 

5. Від 10.04.2012 

№ 483, 

зареєстрований в 

Мін’юсті 

19.06.2012 за    

№ 1005/21317 

Наказ ФДМУ «Про внесення змін 

до наказу Фонду державного 

майна України від 01.07.1997      

№ 683» 

повторне Управління з питань 

реформування 

власності 

ІV квартал 

2013 року 

оприлюднення 

6. Від 06.07.2012 

№ 3082, 

зареєстрований в 

Мін’юсті 

27.07.1012 за    

№ 1265/21577 

Наказ ФДМУ «Про внесення змін 

до наказу Фонду державного 

майна України від 31 березня 

2000 року № 667» 

повторне Управління з питань 

реформування 

власності 

ІV квартал 

2013 року 

оприлюднення 

7. Від 10.05.2012 

№ 482, 

зареєстрований в 

Мін’юсті 

21.06.2012 за  

№ 1026/21338 

Наказ ФДМУ «Про внесення змін 

до наказів Фонду державного 

майна України від 04.04.1994       

№ 175 та від 01.10.1997 № 1065» 

повторне Управління з питань 

реформування 

власності 

ІV квартал 

2013 року 

оприлюднення 

8. Від 10.07.2012 

№ 3101, 

зареєстрований в 

Мін’юсті 

01.08.2012 за  

№ 1302/21614, 

№ 1303/21615, 

№ 1304/21616 

        

Наказ  ФДМУ «Про внесення змін 

до нормативно-правових актів 

Фонду державного майна 

України» 

повторне Управління з питань 

реформування 

власності 

ІV квартал 

2013 року 

оприлюднення 

9. Від 14.06.2012 

№ 2946, 

Наказ  ФДМУ «Про внесення змін 

до наказу Фонду державного 

повторне Управління з питань 

реформування 

ІV квартал 

2013 року 

оприлюднення 



зареєстрований в 

Мін’юсті 

04.07.2012 з  

№ 1106/21418 

майна України від 30 серпня 2000 

року № 1798» 

власності 

 

 

 

 

 

Начальник Управління                                                                                     Н. Рикова  
 

 
 

 

 

 


