
ЗАТВЕРДЖЕНО  

 наказ Фонду державного майна України 

від  03.02.2022 № 164 
 

План-графік  

проведення у Фонді державного майна України  

заходів з відстеження результативності  

регуляторних актів на 2022 рік 
 

 

№ 

з/п 

Назва регуляторного акта Строк 

набрання 

чинності 

Строк 

відстеження 

Вид відстеження 

(базове, повторне, 

періодичне) 

Структурний підрозділ, що 

розробив регуляторний акт 

1 2 3 4 5 6 

1 Наказ Фонду від 11 лютого 2020 року № 227 «Про 

затвердження Змін до Положення про конкурсний відбір 

суб’єктів оціночної діяльності»  

 

13.03.2020 лютий повторне Управління роботи з 

оцінювачами та суб’єктами 

оціночної діяльності 

2 Наказ Фонду від 27 січня 2021 року № 106 «Про 

затвердження Змін до Положення про видачу 

сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності та до 

Положення про порядок анулювання сертифікатів 

суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 

господарювання та їх поновлення після анулювання»  

 

02.04.2021 березень 

 

базове Управління роботи з 

оцінювачами та суб’єктами 

оціночної діяльності 

3 Наказ Фонду від 22 травня 2018 року № 675 «Про 

затвердження Порядку подання та розгляду заяв про 

включення об’єктів права державної власності до 

відповідного переліку об’єктів великої або малої 

приватизації, що підлягають приватизації» 

20.06.2018 березень повторне Управління аналізу державного 

майна для включення до 

переліку 

4 Наказ Фонду від 12 січня 2017 року № 17 «Про 

затвердження Порядку підтвердження державними 

органами приватизації факту передачі державного 

майна до статутного капіталу господарських товариств, 

утворених у процесі приватизації (корпоратизації)» 

03.03.2018 березень періодичне Управління прийому та 

підготовки об’єктів до 

приватизації 



 

5 Наказ Фонду від 14 липня 2020 року № 1174 «Про 

затвердження форми плану розміщення акцій 

акціонерного товариства, утвореного у процесі 

приватизації (корпоратизації) державного 

вугледобувного підприємства» 

 

14.08.2020 березень повторне Управління прийому та 

підготовки об’єктів до 

приватизації 

6 Постанова Кабінету Міністрів України від 09 листопада 

2011 року № 1145 «Про проведення інвентаризації 

об’єктів державної власності»  

 

15.11.2011 травень періодичне Департамент цифрового 

розвитку та ІТ 

7 Наказ Фонду від 17 травня 2018 року № 658 «Про 

затвердження Порядку ведення єдиної бази даних звітів 

про оцінку»  

09.03.2021 травень повторне Управління адміністрування і 

підтримки користувачів 

автоматизованої інформаційно-

телекомунікаційної системи 

(АІТС) 

8 Наказ Фонду від 22 березня 2021 року № 453 «Про 

затвердження Переліку цільових призначень, в межах 

яких можливе внесення змін до договорів оренди, 

укладених до набрання чинності Законом України «Про 

оренду державного та комунального майна», в частині 

зміни цільового призначення орендованого майна»  

 

16.04.2021 травень базове Управління методології 

орендних відносин 

9 Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2021  

№ 630 «Деякі питання розрахунку орендної плати за 

державне майно» 

 

19.06.2021 липень 

 

базове Управління методології 

орендних відносин 

10 Наказ Фонду від 18 травня 2021 року № 828 «Про 

затвердження критеріїв для визначення об’єктів 

державної власності, щодо яких рішення про 

затвердження додаткових умов оренди приймається 

Фондом державного майна України»  

 

04.06.2021 липень базове Управління методології 

орендних відносин 

11 Наказ Фонду від 29 листопада 2018 року № 1519 «Про 

внесення змін до наказу Фонду державного майна 

України від 02 травня 2018 року № 592»  

 

22.01.2019 липень-

серпень 

періодичне Управління малої приватизації 

2 



 

12 Закон України від 18 січня 2018 року  

№ 2269-VIII «Про приватизацію державного і 

комунального майна» 

 

07.03.2018 жовтень 

 

періодичне Департамент законодавчого 

забезпечення та аналітики 

13 Наказ Фонду від 12 жовтня 2020 року № 1653 «Про 

внесення змін до Загальних вимог до навчальних 

програм навчання оцінювачів та підвищення їх 

кваліфікації» 

17.11.2020 жовтень 

 

повторне Управління роботи з 

оцінювачами та суб’єктами 

оціночної діяльності 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Фонду                Дмитро СЕННИЧЕНКО 
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