
План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік  

N 

з/

п 

Назва 

регуляторного 

акта 

Обґрунтуванн

я необхідності 

прийняття 

регуляторного 

акта 

Очікуваний 

результат 
Виконавець 

Строк 

виконанн

я 

1. 

Проект Закону 

України "Про 

Державну 

програму 

приватизації" 

Орієнтовний 

план 

законопроектни

х робіт на 2010 

рік, 

затверджений 

розпорядження

м Кабінету 

Міністрів 

України від 

16.06.2010 № 

1231-р  

Завершення 

трансформаційних 

відносин 

власності, 

оптимізація 

державного 

сектору 

Департамент 

законодавчо-

аналітичного 

забезпечення 

реформування 

власності та 

виконання 

програмних 

документів 

ІII квартал 

2010 року 

2. 

Постанова 

Кабінету 

Міністрів України 

"Про внесення 

змін до 

національних 

стандартів 

оцінки"  

Пункт 4 Плану 

заходів Фонду 

державного 

майна України 

щодо реалізації 

положень 

Закону України 

"Про акціонерні 

товариства", 

затвердженого 

наказом Фонду 

державного 

майна України 

від 27.02.2009 

р. № 314 

Приведення 

національних 

стандартів оцінки 

у відповідність до 

положень Закону 

України "Про 

акціонерні 

товариства" 

Департамент 

оціночної 

діяльності 

IV квартал 

2010 року 

3. 

Проект Закону 

України "Про 

внесення змін до 

деяких 

законодавчих 

актів України 

щодо орендних 

відносин" 

Удосконалення 

нормативно-

правової бази 

Усунення 

дублювання 

обмежень щодо 

передачі в оренду 

майна та об'єктів 

шляхом 

визначення таких 

обмежень 

виключно 

положеннями 

Закону України 

"Про оренду 

державного та 

комунального 

майна", 

конкретизації 

Департамент з 

питань 

управління 

державним 

майном та 

орендних 

відносин 

IV квартал 

2010 року 



переліку об'єктів і 

майна, 

забороненого для 

передачі в оренду. 

4. 

Постанова 

Кабінету 

Міністрів України 

"Про внесення 

змін до Порядку 

продажу об'єктів, 

що підлягають 

приватизації, 

разом із 

земельними 

ділянками 

державної 

власності", 

затвердженого 

постановою 

Кабінету 

Міністрів України 

від 8 липня 2009 

року № 689 

Врегулювання 

питань продажу 

об'єктів, що 

підлягають 

приватизації, 

разом із 

земельними 

ділянками 

державної 

власності 

Удосконалення 

порядку продажу 

об'єктів, що 

підлягають 

приватизації, 

разом із 

земельними 

ділянками 

державної 

власності 

Управління з 

питань 

земельних 

відносин 

IV квартал 

2010 року 

5. 

Постанова 

Кабінету 

Міністрів України 

"Про внесення 

змін до 

Положення про 

регіональне 

відділення Фонду 

державного майна 

України", 

затвердженого 

постановою 

Кабінету 

Міністрів України 

від 15 червня 1994 

року № 412 

На сьогодні 

нормативно- 

законодавче 

поле потребує 

внесення змін 

до функцій та 

основних 

завдань, що 

регламентують 

діяльність 

регіональних 

відділень 

Фонду в частині 

управління 

державним 

майном, яке в 

не увійшло до 

статутних 

капіталів 

господарських 

товариств. 

Надання 

повноважень 

регіональним 

відділенням 

Фонду щодо 

здійснення 

управління 

державним 

майном, яке не 

увійшло до 

статутних 

капіталів 

господарських 

товариств у 

процесі 

приватизації, але 

залишилось у них 

на балансі, та 

державним 

майном, яке 

передано 

(залишилось) на 

баланс покупців 

(їх 

правонаступників) 

цілісних майнових 

комплексів 

Департамент 

розпорядженн

я державним 

майном 

IV квартал 

2010 року 



підприємств, їх 

структурних 

підрозділів, в тому 

числі тих, майно 

яких перебувало в 

оренді. 

6. 

Зміни до 

Положення про 

порядок видачі 

сертифікатів 

суб'єктів 

оціночної 

діяльності, 

затвердженого 

наказом Фонду 

державного майна 

України від 

14.03.2002 р. № 

479 та 

зареєстрованого в 

Міністерстві 

юстиції України 

28.03.2002 р. за № 

312/6600 

Врахування 

положень 

Методики 

товарознавчої 

експертизи та 

оцінки колісних 

транспортних 

засобів, 

затвердженої 

спільним 

наказом 

Міністерства 

юстиції 

України та 

Фонду 

державного 

майна України 

від 24.11.2003 

р. № 

142/5/2092, 

зареєстрованої 

в Міністерстві 

юстиції 

України 

24.11.2003 р. за 

№ 1074/8395 (у 

редакції наказу 

Міністерства 

юстиції 

України, Фонду 

державного 

майна України 

від 24.07.2009 

р. № 

1335/5/1159, 

зареєстрованого 

у Міністерстві 

юстиції 

України 

04.08.2009 р. за 

№ 724/16740) 

Вдосконалення 

процедури видачі 

сертифікатів 

суб'єктів оціночної 

діяльності 

Департамент 

оціночної 

діяльності 

ІІ квартал 

2010 року 

7. 

Зміни до 

Положення про 

порядок 

Врахування 

положень 

Методики 

Вдосконалення 

процедури 

укладання угод у 

Департамент 

оціночної 

діяльності 

ІІ квартал 

2010 року 



укладання угоди 

про 

співробітництво з 

професійної 

підготовки 

оцінювачів, 

затвердженого 

наказом Фонду 

державного майна 

України від 

29.10.2001 р. № 

1977 та 

зареєстрованого в 

Міністерстві 

юстиції України 

15.11.2001 р. за № 

955/6146 

товарознавчої 

експертизи та 

оцінки колісних 

транспортних 

засобів, 

затвердженої 

спільним 

наказом 

Міністерства 

юстиції 

України та 

Фонду 

державного 

майна України 

від 24.11.2003 

р. № 

142/5/2092, 

зареєстрованої 

в Міністерстві 

юстиції 

України 

24.11.2003 р. за 

№ 1074/8395 (у 

редакції наказу 

Міністерства 

юстиції 

України, Фонду 

державного 

майна України 

від 24.07.2009 

р. № 

1335/5/1159, 

зареєстрованого 

у Міністерстві 

юстиції 

України 

04.08.2009 р. за 

№ 724/16740)  

галузі підготовки 

оцінювачів між 

Фондом 

державного майна 

України та 

навчальними 

закладами 

8. 

Зміни до 

Загальних вимог 

до навчальних 

програм навчання 

оцінювачів та 

підвищення їх 

кваліфікації, 

затверджених 

наказом Фонду 

державного майна 

України від 

15.04.2004 р. 

Врахування 

положень 

Методики 

товарознавчої 

експертизи та 

оцінки колісних 

транспортних 

засобів, 

затвердженої 

спільним 

наказом 

Міністерства 

юстиції 

Вдосконалення 

процедури 

навчання 

оцінювачів 

Департамент 

оціночної 

діяльності 

ІІ квартал 

2010 року 



України та 

Фонду 

державного 

майна України 

від 24.11.2003 

р. № 

142/5/2092, 

зареєстрованої 

в Міністерстві 

юстиції 

України 

24.11.2003 р. за 

№ 1074/8395 (у 

редакції наказу 

Міністерства 

юстиції 

України, Фонду 

державного 

майна України 

від 24.07.2009 

р. № 

1335/5/1159, 

зареєстрованого 

у Міністерстві 

юстиції 

України 

04.08.2009 р. за 

№ 724/16740)  

9. 

Наказ Фонду 

державного майна 

України та 

Міністерства 

економіки 

України "Про 

затвердження 

Порядку 

погодження змін 

умов продажу, 

включаючи 

початкову 

вартість, на 

повторному 

аукціоні"  

Зміни до пункту 

47 Порядку 

відчуження 

об'єктів 

державної 

власності, 

затверджені 

постановою 

Кабінету 

Міністрів 

України від 

02.03.2010 р. № 

220  

Підвищення 

ефективності 

продажу об'єктів 

державної 

власності, 

збільшення 

надходження 

коштів до 

Державного 

бюджету України, 

спрямування 

більшого обсягу 

коштів на виплати 

заробітної плати, 

погашення наявної 

заборгованості за 

податками і 

зборами та 

іншими 

обов'язковими 

платежами, 

вивільнення 

грошових коштів 

Департамент 

розпорядженн

я державним 

майном 

ІІ квартал 

2010 року 



для проведення 

модернізації та 

розвитку нових 

напрямів 

діяльності, 

запобігання 

зловживанням у 

процесі реалізації 

державного майна. 

10

. 

Проект Закону 

України "Про 

заборону 

ліквідації, 

перепрофілюванн

я, відчуження та 

передачі в оренду 

оздоровчих 

закладів для 

провадження 

діяльності, не 

пов'язаної з 

оздоровленням та 

відпочинком" 

Доручення 

Прем'єр-

міністра 

України М. 

Азарова від 

13.03.2010 № 

11716/1/1-10  

Збереження 

мережі оздоровчих 

закладів, 

недопущення їх 

нецільового 

використання, 

вирішення 

проблем 

оздоровлення 

населення 

Департамент 

законодавчо-

аналітичного 

забезпечення 

реформування 

власності та 

виконання 

програмних 

документів 

ІІ квартал 

2010 року 

11

. 

Наказ ФДМУ 

"Про зміни до 

Положення про 

порядок 

стажування 

фізичних осіб, які 

пройшли 

навчання за 

програмою 

базової 

підготовки 

оцінювачів, 

затвердженого 

наказом Фонду 

державного майна 

України від 30 

жовтня 2001 року 

№ 1996" 

Врегулювання 

питань щодо 

організації та 

проведення 

стажування 

фізичних осіб; 

посилення 

контролю з 

боку держави за 

діяльністю 

навчальних 

закладів та 

суб'єктів 

оціночної 

діяльності в 

сфері навчання 

оцінювачів 

Удосконалення 

процедури фахової 

підготовки 

оцінювачів 

Департамент 

оціночної 

діяльності 

ІІ квартал 

2010 року 

12

. 

Наказ ФДМУ 

"Про порядок 

реєстрації 

фізичних осіб 

(оцінювачів) у 

Державному 

реєстрі 

оцінювачів" (нова 

редакція) 

Встановлення 

більш чітких 

критеріїв щодо 

подання 

інформації 

фізичними 

особами 

(оцінювачами) 

до ФДМУ на 

Удосконалення 

процедури 

реєстрації 

фізичних осіб у 

Державному 

реєстрі оцінювачів 

Департамент 

оціночної 

діяльності 

ІІ квартал 

2010 року 



реєстрацію у 

Державному 

реєстрі 

оцінювачів 

13

. 

Наказ ФДМУ 

"Про внесення 

змін до 

Положення про 

порядок роботи 

Екзаменаційної 

комісії, 

затвердженого 

наказом Фонду 

державного майна 

України від 13 

листопада 2002 

року № 1997"  

Приведення 

норм 

Положення про 

порядок роботи 

Екзаменаційної 

комісії у 

відповідність до 

норм 

національних 

стандартів 

оцінки; 

встановлення 

процедури 

розмежування 

єдиних базових 

документів 

оцінювачів 

Удосконалення 

навчального 

процесу з 

професійної 

підготовки 

оцінювачів та 

посилення 

контролю з боку 

держави за 

додержанням 

оцінювачами 

вимог чинного 

законодавства 

щодо 

проходження 

підвищення 

кваліфікації у 

встановлені 

законодавством 

терміни 

Департамент 

оціночної 

діяльності 

ІІ квартал 

2010 року 

14

. 

Наказ Фонду 

державного майна 

України "Про 

затвердження 

Положення про 

умови і порядок 

проведення 

конкурсів з 

визначення 

організаторів 

аукціонів по 

відчуженню 

об'єктів державної 

власності" 

Постанова 

Кабінету 

Міністрів 

України від 

02.03.2010 № 

220 

Забезпечення 

відчуження майна, 

що перебуває у 

державній 

власності, у 

відповідності до 

Порядку 

відчуження 

об'єктів державної 

власності, 

затвердженого 

постановою 

Кабінету 

Міністрів України 

від 06.06.2007 № 

803 

Департамент 

стратегії 

корпоративног

о управління 

ІІ квартал 

2010 року 

15

. 

Проект постанови 

Кабінету 

Міністрів України 

"Про внесення 

змін до постанови 

Кабінету 

Міністрів України 

від 25 березня 

2009 № 316" 

Доручення 

Кабінету 

Міністрів 

України від 

22.04.2010 № 

20936/1/1-10 

Отримання 

додаткових коштів 

від орендної плати 

до державного 

бюджету України. 

Департамент з 

питань 

управління 

державним 

майном та 

орендних 

відносин 

ІІ квартал 

2010 року 



16

. 

Проект Закону 

України "Про 

внесення змін до 

статті 9 Закону 

України "Про 

професійних 

творчих 

працівників та 

творчі спілки" 

щодо 

переважного 

права творчих 

спілок на 

укладення 

договору найму 

приміщень 

державної та 

комунальної 

власності" 

Пункт 2 

протоколу № 5 

засідання 

Урядового 

комітету з 

питань 

гуманітарного, 

соціального та 

науково-

інноваційного 

розвитку від 11 

травня 2010 

року 

Надання творчим 

спілкам 

переважного права 

перед іншими 

фізичними та 

юридичними 

особами на 

укладення 

договору найму 

приміщень 

державної та 

комунальної 

власності 

Департамент 

розпорядженн

я державним 

майном 

ІII квартал 

2010 року 

17

. 

Проект Закону 

України "Про 

внесення змін до 

деяких 

законодавчих 

актів України з 

питань 

приватизації та 

земельних 

відносин" 

Реалізація 

повноважень 

державних 

органів 

приватизації 

щодо 

розпорядження 

землями, на 

яких 

розташовані 

державні, в 

тому числі 

казенні 

підприємства, 

господарські 

товариства, у 

статутних 

фондах яких 

державі 

належать 

частки (акції, 

паї), об'єкти 

незавершеного 

будівництва та 

законсервовані 

об'єкти, а також 

продаж 

земельних 

ділянок, на яких 

розташовані 

об'єкти, які 

підлягають 

Визначення 

повноважень 

державних органів 

приватизації у 

сфері 

розпорядження та 

продажу земель 

державної 

власності та 

способу їх 

реалізації 

Управління з 

питань 

земельних 

відносин  

ІII квартал 

2010 року 



приватизації 

18

. 

Проект постанови 

Кабінету 

Міністрів України 

"Про 

затвердження 

Порядку продажу 

корпоративних 

прав держави у 

статутних 

капіталах банків, 

що знаходяться в 

управлінні 

Міністерства 

фінансів України" 

Стаття 2 Закону 

України "Про 

першочергові 

заходи щодо 

запобігання 

негативним 

наслідкам 

фінансової 

кризи та про 

внесення змін 

до деяких 

законодавчих 

актів України" 

від 31.10.2008 

№ 639-IV та 

доручення 

Кабінету 

Міністрів 

України від 

12.05.2010 № 

43734/13/1-09  

Мінімізація 

можливих збитків 

для економіки та 

фінансової 

системи України 

від фінансової 

кризи. Кошти від 

продажу 

корпоративних 

прав держави 

зараховуватимутьс

я до Державного 

бюджету України 

та за рішенням 

Уряду можуть 

бути спрямовані 

на погашення або 

на вимогу 

Національного 

банку України на 

достроковий 

викуп державних 

облігацій України, 

придбаних 

Національним 

банком України. 

Департамент 

підготовки та 

проведення 

конкурсів 

III квартал 

2010 року 

19

. 

Проект Закону 

України "Про 

внесення змін до 

деяких законів 

України з питань 

приватизації" 

Орієнтовний 

план 

законопроектни

х робіт на 2010 

рік, 

затверджений 

розпорядження

м Кабінету 

Міністрів 

України від 

16.06.2010 № 

1231-р  

Удосконалення 

законодавчої бази 

в сфері 

приватизації, 

забезпечення 

реалізації нової 

Державної 

програми 

приватизації 

Департамент 

законодавчо-

аналітичного 

забезпечення 

реформування 

власності та 

виконання 

програмних 

документів 

III квартал 

2010 року 

20

. 

Наказ Фонду 

державного майна 

України "Про 

внесення змін до 

Порядку 

проведення 

конкурсу на право 

оренди 

державного 

майна"  

Врегулювання 

процедурних 

питань 

проведення 

конкурсу на 

право оренди 

державного 

майна 

Удосконалення та 

спрощення 

процедури 

проведення 

конкурсу на право 

оренди 

державного майна 

Департамент з 

питань 

управління 

державним 

майном та 

орендних 

відносин 

IV квартал 

2010 року 



21

. 

Наказ ФДМУ 

"Про внесення 

змін до 

Положення про 

порядок роботи 

Екзаменаційної 

комісії, 

затвердженого 

наказом ФДМУ 

від 13.11.2002 № 

1997" 

Протокол № 46 

чергового 

засідання 

Наглядової 

ради з питань 

оціночної 

діяльності від 1 

липня 2010 

року  

Удосконалення 

роботи 

Екзаменаційної 

комісії та 

посилення 

контролю з боку 

держави за 

додержанням 

оцінювачами 

вимог чинного 

законодавства 

Департамент 

оціночної 

діяльності 

IV квартал 

2010 року 

22

. 

Наказ ФДМУ 

"Про внесення 

змін Порядку 

реєстрації 

фізичних осіб 

(оцінювачів) у 

Державному 

реєстрі 

оцінювачів, 

затвердженого 

наказом ФДМУ 

від 19.12.2001 № 

23552" 

Протокол № 46 

чергового 

засідання 

Наглядової 

ради з питань 

оціночної 

діяльності від 1 

липня 2010 

року 

Удосконаленню 

ведення 

Державного 

реєстру 

оцінювачів 

Департамент 

оціночної 

діяльності 

IV квартал 

2010 року 

23

. 

Наказ ФДМУ 

"Про внесення 

змін до наказу 

ФДМУ від 

14.03.2002 № 479 

"Про 

затвердження 

Положення про 

порядок видачі 

сертифікатів 

суб'єктів 

оціночної 

діяльності", 

зареєстрованого в 

Міністерстві 

юстиції України 

28.03.2002 за № 

312/6600" 

Протокол № 46 

чергового 

засідання 

Наглядової 

ради з питань 

оціночної 

діяльності від 1 

липня 2010 

року  

Удосконалення 

процедури видачі 

сертифікатів 

суб'єктів оціночної 

діяльності 

Департамент 

оціночної 

діяльності 

IV квартал 

2010 року 

24

. 

Наказ ФДМУ 

"Про внесення 

змін до 

Положення про 

порядок 

укладання угоди 

про 

співробітництво з 

Протокол № 46 

чергового 

засідання 

Наглядової 

ради з питань 

оціночної 

діяльності від 1 

липня 2010 

Удосконалення 

процедури 

укладання угод у 

галузі підготовки 

оцінювачів між 

ФДМУ і 

навчальними 

закладами 

Департамент 

оціночної 

діяльності 

IV квартал 

2010 року 



професійної 

підготовки 

оцінювачів, 

затвердженого 

наказом ФДМУ 

від 29.10.2001 № 

1977 і 

зареєстрованого в 

Міністерстві 

юстиції України 

15.11.2001 за № 

955/6146" 

року 

25

. 

Наказ ФДМУ 

"Про внесення 

змін до Загальних 

вимог до 

навчальних 

програм навчання 

оцінювачів та 

підвищення їх 

кваліфікації, 

затверджених 

наказом ФДМУ 

від 15.04.2004 № 

754 і 

зареєстрованого у 

Міністерстві 

юстиції України 

05.05.2004 за № 

562/9161" 

Протокол № 46 

чергового 

засідання 

Наглядової 

ради з питань 

оціночної 

діяльності від 1 

липня 2010 

року 

Удосконалення 

процедури 

навчання 

оцінювачів 

Департамент 

оціночної 

діяльності 

IV квартал 

2010 року 

26

. 

Наказ ФДМУ 

"Про внесення 

змін до 

Положення про 

порядок 

анулювання 

сертифікатів 

суб'єктів 

оціночної 

діяльності - 

суб'єктів 

господарювання 

та їх поновлення 

після анулювання, 

затвердженого 

наказом ФДМУ 

від 27.03.2006 № 

513 і 

зареєстрованого в 

Міністерстві 

Протокол № 46 

чергового 

засідання 

Наглядової 

ради з питань 

оціночної 

діяльності від 1 

липня 2010 

року 

Удосконалення 

процедури 

анулювання 

сертифікатів 

суб'єктів оціночної 

діяльності та їх 

поновлення після 

анулювання 

Департамент 

оціночної 

діяльності 

IV квартал 

2010 року 



юстиції України 

11.04.2006 за № 

417/12291" 

27

. 

Проект постанови 

Кабінету 

Міністрів України 

"Про внесення 

змін до деяких 

постанов Кабінету 

Міністрів 

України" 

Відсутність на 

сьогодні в 

Україні 

нормативно-

правових актів, 

які б 

здійснювали 

методичне 

регулювання 

оцінки збитків, 

обов'язковість 

незалежної 

оцінки яких 

встановлена 

статтею 7 

Закону України 

"Про оцінку 

майна, 

майнових прав 

та професійну 

оціночну 

діяльність в 

Україні" 

Запровадження 

механізму 

визначення 

збитків, що 

призвели до 

завдання майнової 

шкоди державі, 

територіальній 

громаді або 

господарському 

товариству з 

державною 

(комунальною) 

часткою в 

статутному 

капіталі, у 

випадках 

установлення 

фактів 

розкрадання, 

нестачі, знищення 

(псування) 

відповідного 

майна 

Департамент 

оціночної 

діяльності, 

Департамент 

розпорядженн

я державним 

майном 

I квартал 

2011 року 

28

. 

Постанова 

Кабінету 

Міністрів України 

"Про 

затвердження 

базового 

нормативу 

відрахування 

частки прибутку, 

що спрямовується 

на виплату 

дивідендів за 

результатами 

фінансово-

господарської 

діяльності у 2010 

році 

господарських 

товариств, у 

статутному 

капіталі яких є 

корпоративні 

права держави" 

Підпункт "ж" 

пункту 3 статті 

7 Закону 

України "Про 

управління 

об'єктами 

державної 

власності" та 

пункт 5 

"Порядку 

формування та 

реалізації 

дивідендної 

політики 

держави", 

затвердженого 

постановою 

Кабінету 

Міністрів 

України від 

12.05.2007 № 

702  

Надходження до 

державного 

бюджету 

дивідендів у 2011 

році 

Департамент 

стратегії 

корпоративног

о управління 

ІV квартал 

2010 року 



29

. 

Наказ Фонду 

державного майна 

України "Про 

порядок 

віднесення майна 

до такого, що 

включається до 

складу цілісного 

майнового 

комплексу 

державного 

підприємства" 

Доручення 

Кабінету 

Міністрів 

України від 

08.12.2010 № 

71984/1/1-10 

щодо 

нормативного 

забезпечення 

підпункту 

87.3.5 пункту 

87.3 статті 87 

Податкового 

кодексу 

України 

Забезпечення 

погашення 

податкового боргу 

платниками 

податків - 

державними 

підприємствами 

шляхом 

відчуження майна, 

яке не 

включається до 

складу цілісного 

майнового 

комплексу таких 

підприємств, який 

забезпечує 

провадження 

основної 

діяльності 

Департамент 

оціночної 

діяльності 

ІV квартал 

2010 року 

30

. 

Постанова 

Кабінету 

Міністрів України 

"Про Порядок 

визначення 

оціночної вартості 

нерухомості та 

об'єктів 

незавершеного 

будівництва, що 

продаються 

(обмінюються)" 

Доручення 

Кабінету 

Міністрів 

України від 

08.12.2010 № 

71984/1/1-10 

щодо 

нормативного 

забезпечення 

підпункту 

172.11 статті 

172 

Податкового 

кодексу 

України 

Створення 

достовірної бази 

оподаткування 

операцій з 

продажу (обміну) 

об'єктів 

нерухомого майна 

Департамент 

оціночної 

діяльності 

ІV квартал 

2010 року 

 


