
План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік затверджений наказом Фонду 

державного майна України від 14.12.2012 №3993 

№ 

з/п 

Назва 

регуляторного 

акта 

Обґрунтування 

необхідності 

прийняття 

регуляторного акта 

  

Очікуваний результат 

  

Виконавець 

Строк 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

  

1 

Наказ Фонду 

державного майна 

України  «Про 

затвердження  

Порядку надання 

Фондом 

державного майна 

України згоди на 

проведення 

процедури санації 

підприємств-

боржників, які 

перебувають в 

його управлінні, до 

порушення 

провадження у 

справі про 
банкрутство» 

  

На виконання Плану  

організації підготовки 

проектів актів, 

необхідних для 

забезпечення реалізації 

Закону України «Про 

внесення змін до 

Закону України «Про 

відновлення 

платоспроможності 

боржника або визнання 

його банкрутом»  від 22 

грудня 2011 року № 

4212-VI 

Сприяння відновленню 

платоспроможності 

підприємств-боржників, 

які перебувають в 

управлінні Фонду, до 

порушення 

провадження у справі 

про банкрутство 

Управління 

фінансового 

аналізу та 

відновлення 

платоспро-
можності 

  

І півріччя 

2013 року 

  

  

2 

Наказ Фонду 

державного майна 

України «Про 

внесення змін до 

Порядку 

погодження планів 

санації, мирових 

угод і переліків 

ліквідаційних мас», 

затвердженого 

наказом Фонду від 

06.06.2007 № 895 

(зі змінами), 

зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції 

України 19.07.2007 
за № 836/14103 

  

Приведення власних 

нормативно-правових 

актів у відповідність до 

вимог Закону України  

«Про внесення змін до 

деяких законодавчих 

актів України щодо 

виконання 

господарських 

зобов'язань» від 2 

жовтня 2012 року № 

5405-VI, що 

передбачено Планом  

організації підготовки 

проектів актів, 

необхідних для 

забезпечення реалізації 

вищезазначеного  

Закону України 

Сприяння ефективному 

виконанню Фондом 

своїх повноважень 

щодо погодження 

планів санації, мирових 

угод і переліків 

ліквідаційних мас в 

процедурах банкрутства 

державних підприємств 

Управління 

фінансового 

аналізу та 

відновлення 

платоспро-
можності 

  

І квартал 

2013 року 

3 

Постанова Кабінету 

Міністрів України 

«Про внесення змін 

до постанови 

Кабінету Міністрів 

України «Про 

передачу 

нерухомого майна 

творчим  спілкам» 

від  10 липня 1998 
року    № 1058 

  

Необхідність 

продовжити строки 

передачі нерухомого 
майна творчим спілкам 

  

  

  

  

  

Забезпечення передачі 
нерухомого 

майна творчим спілкам 

Управління з 

питань 

розпорядження 

об’єктами 

державної 

власності 

IІІ квартал 

2013 року 

  

4 

Постанова Кабінету 

Міністрів України 

«Про внесення змін 

до Порядку 

списання об'єктів 

Необхідність ліквідації 

правових колізій та 

деяких чинників, які 

значно ускладнюють та 

унеможливлюють 

изначення процедури 

списання окремих видів 

державного майна, 

переданого в концесію 

або в оренду у складі 

Управління з 

питань 

розпорядження 

об’єктами 

державної 

IІІ квартал 

2013 року 



державної 

власності», 

затвердженого 

постановою 

Кабінету Міністрів 

України від 8 

листопада 2007 

року № 1314 

реалізацію 

управлінських рішень 

щодо розпорядження 
окремими видами майна 

  

  

єдиних майнових 

комплексів державних 

підприємств, 

організацій (їх 

структурних 
підрозділів); 

врегулювання порядку 

списання малоцінних та 

швидкозношуваних 

предметів, які не 

ввійшли до статутних 

(складених) капіталів 

господарських 

товариств у процесі 

приватизації 

(корпоратизації), але 

перебувають на їх 

балансі, а також 

позастатутного майна, 

яке залишилося після 

ліквідації 

балансоутримувача  
тощо. 

  

власності 

5 

Постанова Кабінету 

Міністрів України 

«Про внесення змін 

до Методики 

оцінки майна», 

затвердженої 

постановою 

Кабінету Міністрів 

України від 10 

грудня 2003 року  

№ 1891 

Необхідність 

удосконалення оцінки 

об’єктів приватизації 

групи Д (об’єкти 

незавершеного 

будівництва), 

підприємств, що 

належать до сільського, 

рибного господарств; 

об’єктів приватизації, 

що продаються разом із 

земельними ділянками, 

на яких вони 

розташовані. 

Удосконалення 

методики оцінки 

об’єктів приватизації 

групи Д, підприємств, 

що належать до 

сільського, рибного 

господарств; об’єктів 

приватизації, що 

продаються разом із 

земельними ділянками, 

на яких вони 

розташовані, для 

забезпечення 

ефективного, якісного 

виконання завдань та 

досягнення цілей, 

визначених Державною 

програмою приватизації 
на 2012-2014 роки. 

  

Управління з 

питань 

оціночної 

діяльності 

ІІІ квартал 

2013 року 

6 

Наказ Фонду 

державного майна 

України «Про 

затвердження 

форм 

кваліфікаційних 

свідоцтв 
оцінювачів» 

  

На виконання статті 15 

Закону України «Про 

оцінку майна, майнових 

прав та професійну 

оціночну діяльність» 

Встановлення єдиних 

вимог до форм 

кваліфікаційних 

свідоцтв оцінювачів 

Управління з 

питань 

оціночної 

діяльності 

ІІ квартал 

2013 року 

7 

Наказ Фонду 

державного майна 

України «Про 

затвердження 

форм посвідчень 

про підвищення 

кваліфікації 
оцінювачів» 

  

На виконання частини 

третьої статті 14 Закону 

України «Про оцінку 

майна, майнових прав 

та професійну оціночну 

діяльність» 

Встановлення єдиних 

вимог до форм 

посвідчень про 

підвищення кваліфікації 

оцінювачів 

Управління з 

питань 

оціночної 

діяльності 

ІІ квартал 

2013 року 



8 

Наказ Фонду 

державного майна 

України «Про 

внесення змін до 

Положення про 

порядок видачі 

сертифікатів 

суб’єктів оціночної 

діяльності», 

затвердженого 

наказом ФДМУ від 

14.03.2002 № 479, 

зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції 

України 28.03.2001 
№ 312/6600 

  

На виконання Закону 

України «Про внесення 

змін до деяких законів 

України щодо 

необхідності 

обов’язкового надання 

витягів та виписок з 

Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб 

та фізичних осіб-

підприємців» 

Спрощення процедури 

видачі сертифікатів 

суб’єктів оціночної 

діяльності 

Управління з 

питань 

оціночної 

діяльності 

ІІ квартал 

2013 року 

9 

Наказ Фонду 

державного майна 

України «Про 

затвердження 

форм подання 

інформації» 

Надання можливості 

виконання суб’єктами 

оціночної діяльності – 

суб’єктами 

господарювання пунктів 

3 та 12 Тимчасового 

порядку визначення 

оціночної вартості 

нерухомості та об’єктів 

незавершеного 

будівництва, що 

продаються 

(обмінюються), 

затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 
26.10.2011 № 1103 

  

Забезпечення суб’єктів 

оціночної діяльності 

формами, за якими 

необхідно подавати 

інформацію про об’єкти 

нерухомості, оціночна 

вартість яких 

визначалась, та 

систематизація подання 

такої інформації 

Управління з 

питань 

оціночної 

діяльності 

ІІ квартал 

2013 року 

10 

Наказ Фонду 

державного майна 

України «Про 

затвердження 

рекомендацій до 

визначення 

показників 

мінімальної 

вартості 1 кв. 

метра земельних 
поліпшень» 

  

З метою реалізації 

пункту 4 постанови  

Кабінету Міністрів 

України від 26 жовтня 

2011 року № 1103 

«Деякі питання 

визначення оціночної 

вартості нерухомості та 

об’єктів незавершеного 

будівництва, що 

продаються 

(обмінюються)», 

відповідно до статті 9 

Закону України «Про 

оцінку майна, майнових 

прав та професійну 

оціночну діяльність в 

Україні» 

Запровадження єдиних 

організаційних та 

методичних засад 

визначення мінімальної 

вартості 1 кв. метра 

земельних поліпшень 

Управління з 

питань 

оціночної 

діяльності 

ІІ квартал 

2013 року 

  

11 

Наказ Фонду 

державного майна 

України «Про 

внесення змін до 

деяких наказів 

Фонду державного 

майна України» 

На виконання статей  

14 та 16 Закону України 

«Про оцінку майна, 

майнових прав та 

професійну оціночну 

діяльність в Україні» 

Вдосконалення 

тематичних планів та 

програм курсів базової 

підготовки оцінювачів, 

встановлення єдиних 

вимог до процедури 

проведення підвищення 

кваліфікації оцінювачів, 

підвищення 

ефективності роботи 
Екзаменаційної комісії. 

  

Управління з 

питань 

оціночної 

діяльності 

ІІ квартал 

2013 року 



  

12 

  

Наказ Фонду 

державного майна 

України «Про 

порядок перевірок 

використання 
державного майна» 

  

Необхідність 

унормування 

здійснюваного Фондом 

контролю, зокрема в 

частині перевірок 

використання 

державного майна 

Конкретизація 

повноважень Фонду в 

частині контролю за 

використанням 

державного майна  та 

унормування процедури 

здійснення такого 

контролю 

Управління 

контролю та 

аудиту 

ІІІ квартал 

2013 року 

  

Директор Департаменту координації розробки та виконання програмних 
документів, оцінки та розпорядження об’єктами державної власності                                М. Горяйнов 

  

  

  

Додаток до наказу  Фонду  

Від 18.01.2013  №_60 

Зміни, що вносяться до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік 

№ 

з/п 

Назва регуляторного 

акта 

Обґрунтування 

 необхідності прийняття 

регуляторного акта 

Очікуваний результат Виконавець 
Строк 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

13 

Наказ Міністерства 

юстиції України та 

Фонду державного 

майна України «Про 

внесення змін до 

нормативно-правового 

акта» 

На виконання Плану 

організації підготовки 

проектів актів, необхідних 

для забезпечення реалізації 

Закону України від 2 жовтня 

2012 року «Про внесення 

змін до Податкового кодексу 

України щодо 

вдосконалення 

оподаткування при 

відчуження транспортних 

засобів», схваленого на 

засіданні Кабінету Міністрів 

України 21 листопада 2012 

року (протокол № 90) 

  

Розширення сфери 

застосування Методики 

товарознавчої 

експертизи та оцінки 

колісних транспортних 

засобів на випадки 

визначення оціночної 

вартості транспортних 

засобів для цілей 

реалізації положень 

статті 173 Податкового 

кодексу України 

  

Управління з 

питань 

оціночної 

діяльності 

II квартал 

2013 року 

14 

Наказ Фонду 

державного  майна 

України  «Про   втрату 

чинності наказу  Фонду 

державного майна  

України  від   08   

Приведення наказу Фонду 

державного майна України   

від 08 травня 2002 року № 

791  «Про затвердження 

Порядку роботи Наглядової 

ради з питань оціночної 

Недопущення 

порушення вимог 

законодавства з питань 

державної реєстрації 

нормативно-правових 

актів України та 

Управління з 

питань 

оціночної 

діяльності 

ІІ квартал 

2013 року 



травня   2002  року  № 

791» 

  

діяльності», 

зареєстрованого в 

Міністерстві   юстиції    

України   04 червня 2002   

року за № 477/6765, у  

відповідність із вимогами 

чинного законодавства 

  

усунення дублювання 

існуючих нормативних 

актів 

  

15 

Наказ Фонду 

державного  майна 

України «Про визнання 

таким, що втратив 

чинність, нормативно-

правового акта» 

  

Приведення наказу ФДМУ, 

ДКЦПФР, АМКУ від 

18.06.1999 року № 

1158/161/3, зареєстрованого 

в Міністерстві   юстиції    

України  02.07.1999 року за 

№ 434/3727, у відповідність 

із Законом України «Про 

Державну програму 

приватизації на 2012-2014 

роки» та до Закону України 

«Про внесення змін до 

деяких законів України з 

питань приватизації щодо 

реалізації положень 

Державної програми 

приватизації на 2012 – 2014 

роки» 

  

Зняття штучних 

обмежень щодо 

мінімального рівня ціни 

продажу акцій АТ в ході 

приватизації на 

фондових біржах, 

відкритих грошових 

регіональних аукціонах 

та спеціалізованих 

аукціонах за гроші 

  

Управління 

біржової 

діяльності та 

проведення 

аукціонів 

І півріччя 

2013 року 

Директор Департаменту координації  розробки 

та виконання програмних документів, оцінки та 

розпорядження об’єктами державної власності                                    М. Горяйнов 

  

  

  

Додаток до наказу  Фонду  

Від 18.01.2013 №70 

Зміни, що вносяться до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік 

№ 

з/п 

Назва регуляторного 

акта 

Обґрунтування 

 необхідності прийняття 

регуляторного акта 

Очікуваний результат Виконавець 
Строк 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

16 

Закон України «Про 

внесення змін до Закону 

України «Про оренду 

державного та 

Виконання рішення 

Спеціальної контрольної комісії 

з питань приватизації 

Верховної Ради України про 

Підвищення 

ефективності орендних 

відносин та 

забезпечення 

Управління з 

питань 

управління 

державним 

I півріччя 

2013 року0 



комунального майна» ефективність використання 

державного майна цілісних 

майнових комплексів, 

переданих в оренду, від 

20.10.2011 

збереження переданого 

в оренду державного та 

комунального майна 

майном та 

орендних 

відносин 

  

Директор Департаменту координації  розробки - 

та виконання програмних документів, оцінки та 

розпорядження об’єктами державної власності                                      М. Горяйнов     

  

  

Додаток до наказу  Фонду 

Від 01.02.2013  №131 

Зміни, що вносяться до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік 

№ 

з/п 

Назва регуляторного 

акта 

Обґрунтування 

 необхідності прийняття 

регуляторного акта 

Очікуваний 

результат 
Виконавець 

Строк 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

17 

Наказ Фонду 

державного майна 

України «Про внесення 

змін до Порядку 

реєстрації фізичних осіб 

(оцінювачів) у 

Державному реєстрі 

оцінювачів» 

Необхідність удосконалення 

організаційного забезпечення 

з питань підготовки свідоцтв 

про реєстрацію у Державному 

реєстрі оцінювачів 

Спрощення 

процедури 

підготовки свідоцтв 

про реєстрацію у 

Державному реєстрі 

оцінювачів 

Управління з 

питань 

оціночної 

діяльності 

IІІ квартал 

2013 року 

18 

Наказ Фонду 

державного майна 

України «Про 

затвердження Переліку 

документів, які 

подаються 

орендодавцеві для 

укладення договору 

оренди майна до 

державної власності» 

Стаття 9 Закону України «Про 

оренду державного та 

комунального майна» 

Скорочення та 

оптимізація переліку 

документів, які 

подаються 

орендодавцю для 

укладення договору 

оренди державного 

майна 

Управління з 

питань 

управління 

державним 

майном та 

орендних 

відносин 

І півріччя 

2013 року 

  

Директор Департаменту координації  розробки 

та виконання програмних документів, оцінки та 

розпорядження об’єктами державної власності                              М. Горяйнов    

  

  

Додаток до наказу Фонду 



 від 08.02.2013 №173 

Зміни, що вносяться до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік 

№ 

з/п 

Назва 

регуляторного 

акта 

Обґрунтування 

 необхідності прийняття 

регуляторного акта 

Очікуваний 

результат 
Виконавець 

Строк 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

19 

Наказ Фонду 

державного майна 

України «Про 

внесення змін до 

Типових договорів 

оренди майна, що 

належить до 

державної 

власності» 

Приведення Типових договорів 

оренди у відповідність із вимогами 

законодавства 

Удосконалення 

процедур 

адміністрування 

орендної плати за 

державне майно та 

поточного контролю 

за її сплатою, захисту 

прав орендарів на 

повернення 

наднормативної суми 

орендної плати, що 

надійшла до 

державного бюджету 

Управління з 

питань 

управління 

державним 

майном та 

орендних 

відносин 

І півріччя 

2013 року 

20 

Наказ Фонду 

державного майна 

України «Про 

внесення змін до 

Положення про 

конкурсний відбір 

виконавців робіт із 

землеустрою» 

Необхідність приведення 

Положення про конкурсний відбір 

виконавців із землеустрою, 

затвердженого наказом Фонду 

державного майна України від 29 

вересня 2011 року № 1420, 

зареєстрованим в Міністерстві 

юстиції України 19 жовтня 2011 

року за № 1210/19948, у 

відповідність із вимогами Закону 

України від 02 жовтня 2012 року № 

5394-VI «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

щодо дерегуляції господарської 

діяльності з проведення робіт із 

землеустрою та землеоціночних 

робіт» 

Забезпечення 

відповідності 

процедури відбору 

виконавців робіт із 

землеустрою вимогам 

законодавства 

Відділ 

земельних 

відносин 

І півріччя 

2013 року 

  

Директор Департаменту координації  розробки 

та виконання програмних документів, оцінки та 

розпорядження об’єктами державної власності                                                                     М. Горяйнов 

  

  

Додаток до наказу Фонду  

від 22.02.2013 №228 



Зміни, що вносяться до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік 

№ 

з/п 

Назва регуляторного 

акта 

Обґрунтування 

 необхідності прийняття 

регуляторного акта 

Очікуваний результат Виконавець 
Строк 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

21 

Наказ Фонду 

державного майна 

України «Про внесення 

змін до Положення  про 

конкурсний відбір 

суб‘єктів оціночної 

діяльності» 

Надання повноважень виключно 

конкурсним комісіям, утвореним 

органами приватизації, приймати 

рішення щодо недопущення 

претендентів до участі в конкурсах 

з відбору суб‘єктів оціночної 

діяльності 

  

Вдосконалення 

процедури обрання 

суб‘єктів оціночної 

діяльності органами 

приватизації 

Управління з 

питань 

оціночної 

діяльності 

01.07.2013 

  

Директор Департаменту координації  розробки 

та виконання програмних документів, оцінки та 

розпорядження об’єктами державної власності                                                                     М. Горяйнов   

  

  

Додаток 1 

до наказу Фонду 

від  19.03.2013  №335 

Редакція пункту 19 Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік 

№ 

з/п 

Назва 

регуляторного 
акта 

Обґрунтування 

 необхідності 
прийняття 

регуляторного 

акта 

Очікуваний 

результат 
Виконавець 

Строк 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

19 

Наказ Фонду 

державного 
майна України 
«Про внесення 

змін до 
Типових 

договорів 

оренди» 

Конкретизація 
механізмів 

застосування 
деяких норм 

законодавства 

Удосконалення 
процедур 

адміністрування 
орендної плати 

за державне 

майно та 
поточного 

контролю за її 

сплатою, 
захисту прав 
орендарів на 

Управління з 
питань 

управління 

державним 
майном та 
орендних 

відносин 

Березень 

2013 року 



повернення 
наднормативної 

суми орендної 
плати, що 

надійшла до 

державного 
бюджету 

  

Директор Департаменту координації  розробки 

та виконання програмних документів, оцінки та 

розпорядження об’єктами державної власності                                                  М. Горяйнов       

  

   

 

Додаток 2 

до наказу Фонду  

від 19.03.2013  № 335 

Зміни, що вносяться до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік 

№ 
з/

п 

Назва 
регуляторного 

акта 

Обґрунтуванн
я 

 необхідності 
прийняття 

регуляторного 

акта 

Очікуваний 

результат 
Виконавець 

Строк 
виконанн

я 

1 2 3 4 5 6 

22 

Наказ Фонду 
державного 

майна України 
«Про внесення 
змін до наказу 

Фонду 
державного 

майна України 

від 23 січня 2004 
року № 105 «Про 

затвердження 

порядку 
визначення 
початкової 

вартості пакетів 

акцій відкритих 
акціонерних 

товариств, що 

підлягають 

Відповідно до 
листа 

Міністерства 
юстиції України 
від 30.01.2013 

№ 10.1-19/9 

Приведення 
нормативно-

правового акта 

у відповідність 
із Конституцією 

та 

законодавство
м України 

Управління з 

питань 
оціночної 
діяльності 

31 травня 
2013 року 



продажу на 
конкурсах» 

  

23 

Наказ Фонду 
державного 

майна України 
«Про 

затвердження 

форм подання 
інформації» 

На виконання 
підпункту 1 

пункту 3 
постанови 
Кабінету 

Міністрів 
України від 
26.10.2011 

      № 1103 
«Деякі питання 

визначення 

оціночної 
вартості 

нерухомості та 

об’єктів 
незавершеного 

будівництва, 

що продаються 
(обмінюються)» 

Забезпечення 
суб’єктів 
оціночної 

діяльності 
формами, за 

якими 

необхідно 
подавати 

інформацію про 

об’єкти 
нерухомості, 

оціночна 

вартість яких 
визначалась, та 
систематизація 

подання такої 
інформації 

  

Управління з 
питань 

оціночної 

діяльності 

Травень 
2013 року 

24 

Наказ Фонду 

державного 
майна України 
«Про внесення 

змін до деяких 
наказів Фонду 
державного 

майна України» 

Приведення 

нормативно-
правових актів 

Фонду 

державного 
майна України 
у відповідність 

із пунктом 45 
розділу I 

Закону України 

«Про  внесення 
змін до деяких 
законодавчих 

актів України  
щодо 

діяльності 

Міністерства 
аграрної 

політики та 

продовольства 
України, 

Міністерства 

соціальної 
політики 

України, інших 

центральних 

Приведення 
нормативно-

правового акта 
у відповідність 

із 

законодавство
м України 

  

Управління з 
питань 

оціночної 
діяльності 

01.08.2013 



органів 
виконавчої 

влади, 
діяльність яких 
спрямовується 

та 
координується 

через 

відповідних 
міністрів» та 

Законом 

України «Про 
оцінку майна, 

майнових прав 

та професійну 
оціночну 

діяльність в 

Україні» 

  

25 

Наказ Фонду 
«Про визнання 

таким, що 
втратив чинність, 

наказу Фонду 

державного 
майна України 
від 15 серпня 

2000 року № 
1701» 

  

Відповідно до 

листа 
Міністерства 

юстиції України 

від 30.01.2013 
№ 10.1-19/9 

Недопущення 
порушення 

вимог чинного 

законодавства 

Управління з 

питань 
договірного 
менеджмент

у 

II квартал 
2013 року 

26 

Наказ Фонду 

державного 
майна України 
«Про внесення 

змін до Порядку 
повернення 

орендованих 

цілісних 
майнових 
комплексів 

державних 
підприємств 

після 

припинення дії 
або розірвання 

договору 
оренди» 

На виконання 
наказу Фонду 

державного 
майна України 
від 28.02.2013 

№ 254 

Усунення 
зайвих 

відсильних 
норм, 

удосконалення 

процедур 
повернення 

майна та 

приведення у 
відповідність із 
законодавство

м  термінології 
в тексті наказу 

Управління з 
питань 

управління 
державним 
майном та 

орендних 
відносин 

Квітень 
2013 року 



27 

Наказ «Про 
визнання таким, 

що втратив 
чинність, 

нормативно-

правового акту» 

(наказ від 19 
серпня 1997 

року  № 899 
«Щодо 

проведення 
конкурсів з 

продажу пакетів 
акцій ВАТ», 

зареєстрований 

в Міністерстві 
юстиції 22 

серпня 1997 року 

за № 335/2139) 

  

Відповідно до 

листа 
Міністерства 

юстиції України 
від 30.01.2013 

№ 10.1-19/9 

Впорядкування 
проведення 

конкурсів з 
продажу 

пакетів акцій 
відкритих 

акціонерних 
товариств 

Управління 
конкурсного 

продажу 

І півріччя 
2013 року 

28 

Наказ «Про 
визнання таким, 

що втратив 
чинність, 

нормативно-

правового акту» 

(наказ від  02 
липня 1998 року 

№ 1303 «Про 
затвердження 

Положення про 

порядок 
підготовки та 
проведення 

відкритих 
торгів», 

зареєстрований 

в Міністерстві 
юстиції 03 липня 

1998 року за 

№ 416/2856) 

  

Відповідно до 
листа 

Міністерства 

юстиції України 
від 30.01.2013 
№ 10.1-19/9 

Удосконалення 
процесу 

приватизації 

державного 
майна, з 

урахуванням 

чинного 
законодавства 

  

Управління 
конкурсного 

продажу 

І півріччя 

2013 року 

29 
Наказ «Про 

визнання таким, 
Відповідно до 

листа 
Приведення 
нормативно-

Управління 
конкурсного 

ІІ півріччя 
2013 року 



що втратив 
чинність, 

нормативно-
правового акту» 

(наказ Фонду 

державного 
майна України, 

Ліцензійної 

палати при 
Міністерстві 
економіки 

України  від 19 

лютого 1997 року 

№ 190/ЛП-7 
«Про 

затвердження 
Інструкції щодо 
умов і правил 

здійснення 
посередницької 

діяльності з 

приватизаційним
и паперами та 
контролю за їх 

дотриманням», 
зареєстрований 
в Міністерстві 

юстиції України 
25 березня 1997 

року за  № 

91/1895 

  

Міністерства 
юстиції України 

від 30.01.2013 
№ 10.1-19/9 

правового акта 
у відповідність 

із 
законодавство

м України 

  

продажу 

30 

Наказ Фонду 
державного 

майна України  
«Про визнання 

таким, що 

втратив чинність, 
наказу Фонду 
державного 

майна України 
від 

13 липня 2000 

року № 1450» 

  

Приведення 
наказу Фонду 

державного 
майна України 
від 13 липня 

2000 року № 
1450 «Про 

затвердження 

Порядку 
проведення 
додаткового 

пільгового 
продажу акцій 

відкритих 

акціонерних 
товариств на 

Приведення 
нормативно-

правового акта 
у відповідність 

із 

законодавство
м України 

  

Управління 

планування 
та пільгового 

продажу 

  

І півріччя 

2013 року 

  



умовах, 
визначених 

пунктом 115 
Державної 
програми 

приватизації на 
2000-2002 

роки» у 

відповідність із 
чинним 

законодавство

м 

  

31 

Наказ Фонду 
державного 

майна України 

«Про визнання 
такими, що 
втратили 

чинність, деяких 
наказів Фонду 
державного 

майна України» 
  

  

Приведення 
наказу Фонду 

державного 
майна України 
від 14 травня 

1996 року 
№ 527 «Про 

затвердження 

Порядку 
придбання 
акцій за їх 

номінальною 
вартістю за 

компенсаційні 

сертифікати 
керівництвом 

підприємства» 

та наказу 
Фонду 

державного 

майна України 
від 19 серпня 
1997 року  № 

900 «Про 
затвердження 

Порядку 

додаткового 
придбання 

акцій ВАТ його 

керівництвом 
за їх 

номінальною 
вартістю за 

компенсаційні 
сертифікати та 
житлові чеки» у 

відповідність із 

Приведення 

нормативно-
правового акта 
у відповідність 

із 
законодавство

м України 

  

Управління 
планування 

та пільгового 

продажу 

  

І півріччя 

2013 року 



чинним 
законодавство

м 

  

Директор Департаменту координації  розробки 

та виконання програмних документів, оцінки та 

розпорядження об’єктами державної власності                                                                     М. Горяйнов      

  

  

Додаток 1 

до наказу Фонду 

від 02.04.2013 №430 

Редакція пункту 12 Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік 

№ 
з/п 

Назва 
регуляторного 

акта 

Обґрунтування 

 необхідності 

прийняття 
регуляторного 

акта 

Очікуваний 
результат 

Виконавець 
Строк 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

  

  

12 

  

Наказ Фонду 
державного 

майна України 
«Про порядок 

перевірок 

використання 
державного 

майна» 

  

  

Необхідність 
унормування 

контролю, що 
здійснюється 

Фондом, 

зокрема в 
частині 

перевірок 

використання 
державного 

майна 

  

Конкретизація 
повноважень 

Фонду в частині 

контролю за 
використанням 

державного 

майна  та 
унормування 
процедури 

здійснення 
такого 

контролю 

  

Управління 

контролю та 
аудиту 

  

IV квартал  

2013 року 

  

Директор Департаменту координації  розробки 

та виконання програмних документів, оцінки та 

розпорядження об’єктами державної власності                                                                              М. Горяйнов 

  

  

  



  

  

 Додаток 2 
до наказу Фонду   

від 02.04.2013 №  430 

Зміни, що вносяться до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік  

№ 

з/п 
Назва регуляторного акта 

Обґрунтування 

 необхідності прийняття 

регуляторного акта 

Очікуваний 

результат 
Виконавець 

Строк 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

32 

Наказ  Фонду державного 
майна України «Про 

внесення змін до наказу 
Фонду державного майна 

України від 4 жовтня 2000 
року № 2074, 

зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 
16 жовтня 2000 року за № 

711/4932» 

  

Відповідно до листа 

Міністерства юстиції України 
від 30.01.2013 № 10.1-19/9 

Удосконалення 
нормативно-

правової бази з 
питань приватизації 

Управління 

конкурсного 
продажу 

І півріччя 

2013 року 

33 

Наказ Фонду державного 
майна України «Про 

внесення змін до Положення 
про порядок рецензування 

звітів про оцінку майна та 

майнових прав 
рецензентами, що працюють 

у штаті Фонду державного 
майна України, його 

регіональних відділень та 
представництв, 

затвердженого наказом 
Фонду  від  31  жовтня  2011 

року         № 1585/1» 

Приведення нормативно-

правового акта Фонду у 

відповідність із вимогами 
Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих 
актів України щодо діяльності 

Міністерства аграрної політики 
та продовольства України, 

Міністерства соціальної 
політики України, інших 

центральних органів виконавчої 

влади, діяльність яких 
спрямовується та 

координується через 
відповідних міністрів» та Закону 

України «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну 

оціночну діяльність в Україні» 

  

Приведення 
нормативно-

правового акта у 
відповідність із 

законодавством 

України 

  

Управління з 
питань 

оціночної 
діяльності 

ІV квартал 

2013 року 

34 

Наказ Фонду державного  
майна України  «Про   

внесення змін до Порядку 
ведення Державного 

реєстру оцінювачів» 
  

Приведення наказу Фонду 
державного майна України   

«Про   внесення змін до 
Порядку ведення Державного 

реєстру оцінювачів» у  
відповідність із вимогами  

чинного законодавства 

  

Недопущення 
порушення вимог 

законодавства з 

питань державної 
реєстрації 

нормативно-правових 
актів України 

Управління з 

питань 
оціночної 

діяльності 

ІІ квартал 
2013 року 

35 

Наказ Фонду державного 

майна України «Про 
внесення змін до деяких 

наказів Фонду державного 
майна України» 

Відповідно до статей 14 та 16 
Закону України «Про оцінку 

майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність 

в Україні», з метою підвищення 
рівня навчання за програмами 

базової підготовки, підвищення 

кваліфікації та обґрунтування 
підстав, за якими 

Екзаменаційною комісією 
приймається рішення про 

позбавлення кваліфікаційного 
свідоцтва оцінювача (його 

анулювання) 

Підвищення рівня 

навчання за 
програмами базової 

підготовки, 
підвищення 

кваліфікації та 
обґрунтування 

підстав, за якими 

Екзаменаційною 
комісією приймається 

рішення про 
позбавлення 

кваліфікаційного 
свідоцтва оцінювача 

Управління з 
питань 

оціночної 

діяльності 

ІІ квартал 

2013 року 



  

  

(його анулювання) 

  

36 

Наказ Фонду державного 
майна України «Про 

внесення змін до Положення 

про порядок роботи 
Екзаменаційної комісії, 

затвердженого наказом 
Фонду державного майна 

України від  13 листопада 
2002 року № 1997, 

зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 

28 листопада 2002 року за 

№ 925/7213» 

Відповідно до статті 16 Закону 
України «Про оцінку майна, 

майнових прав та професійну 
оціночну діяльність в Україні», 

наказу Фонду державного 

майна України від 04 лютого 
2013 року «Про втрату чинності 

наказом Фонду державного 
майна України від 08 травня 

2002 року № 791», 
зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 13 лютого 2013 
року за          № 249/22781, та з 

метою підвищення 

ефективності роботи 
Екзаменаційної комісії 

  

Надання можливості 

оцінювачам 
розмежувати свій 

кваліфікаційний 
документ 

(кваліфікаційне 
свідоцтво) оцінювача 

шляхом надання 
заяви до 

Екзаменаційної комісії 

не тільки за 
напрямами оцінки 

майна, а й за 
спеціалізаціями в 

межах напрямів 
оцінки майна 

Управління з 

питань 
оціночної 

діяльності 

ІІ  квартал  
2013 року 

37 

Спільний наказ Фонду 

державного майна України, 
Міністерства освіти і науки 

України «Про визнання 

таким, що втратив чинність, 
наказу Фонду державного 

майна України, Державного 
комітету з питань науки і 

технологій від 27 липня 1995 
року № 969/97» 

Врегулювання питань оцінки, 
приведення нормативно-

правового акта Фонду 

державного майна України у 
відповідність із законодавством 

України та досягнення єдності 
методичного і організаційного 

забезпечення оцінки майнових 
прав інтелектуальної власності 

  

Встановлення  єдиних 

вимог щодо оцінки 
майнових прав 

інтелектуальної 
власності 

Управління з 

питань 
оціночної 

діяльності 

ІІ  квартал  
2013 року 

38 

Наказ Фонду державного 

майна України «Про 
визнання таким, що втратив 

чинність, наказу Фонду 
державного майна України 

від 09 березня 1993 року № 
117» 

  

Приведення нормативно-

правового акта у відповідність 

із чинним законодавством 

Приведення 
нормативно-

правового акта у 

відповідність із 
законодавством 

України 

  

Управління з 
питань 

оціночної 
діяльності 

ІІ  квартал  

2013 року 

39 

Наказ Фонду державного 

майна України «Про 
внесення змін до 

нормативно-правового акта» 

На виконання підпункту 146.2 

пункту 146 Національного 
плану дій на 2013 рік щодо 

впровадження Програми 
економічних реформ на 2010-

2014 роки «Заможне 
суспільство, 

конкурентоспроможна 

економіка, ефективна 
держава», затвердженого 

Указом Президента України від 
12 березня 2013 року № 128 

Забезпечення єдиних 
підходів до 

проведення оцінки 
активів суб’єктів, що 

здійснюють розподіл 
природного газу, для 

цілей переходу до 

стимулюючого 
регулювання цін 

(тарифів) 

Управління з 

питань 
оціночної 

діяльності 

Квітень 

2013 року 

  

Директор Департаменту координації  розробки 
та виконання програмних документів, оцінки та 

розпорядження об’єктами державної власності                                                                         М. Горяйнов 

  

  

  

Додаток 



,до наказу Фонду   

від 19.04.2013 № 531 

 

Зміни, що вносяться до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік  

№ 

з/п 

 

Назва 

 регуляторного 

акта 

 

Обґрунтування 

 необхідності прийняття 

регуляторного акта 

Очікуваний результат Виконавець 
Строк 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

39 

 

Наказ Фонду державного  
майна України  «Про 

визнання таким, що 
втратив чинність, наказу  

Фонду   державного  

майна  України    від   11 
вересня   2000  року  № 

1885», зареєстрованого  

в Міністерстві юстиції 

України 22 вересня 2000 
року за № 631/4852. 

Приведення нормативно-
правових актів Фонду 

державного майна України 
 у  відповідність із вимогами  

чинного законодавства. 

 

Недопущення порушення 

вимог законодавства з 
питань державної 

реєстрації нормативно-

правових актів України та 
усунення дублювання 

існуючих нормативних 
актів. 

 

Управління 

корпоративних 

прав держави 

ІІ квартал 

2013 року 

40 

Наказ Фонду державного  

майна України «Про  
внесення змін до наказу  

Фонду   державного  
майна  України    від   26   

червня   2001  року  № 
1137». 

Приведення наказу Фонду 
державного майна України 

 «Про затвердження 
Порядку знерухомлення 

цінних паперів, що належать 
державі й випущені в 

документарній формі», 
зареєстрованого  в 

Міністерстві  

юстиції   України 2 серпня  

2001 року за № 659/5850, у  

відповідність із вимогами  
чинного законодавства. 

Недопущення порушення 
вимог законодавства з 

питань державної 
реєстрації нормативно-

правових актів України та 
усунення дублювання 

існуючих нормативних 

актів. 

 

Управління 
корпоративних 

прав держави 

ІІ квартал 
2013 року 

41 

Наказ Фонду державного  

майна України  «Про 

визнання таким, що 
втратив чинність, наказу  

Фонду   державного  
майна  України    від 24  

червня  2004    року 

№ 1236», 

зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції 

України 19 серпня 2004 
року за № 1030/9629. 

Приведення нормативно-

правових актів Фонду 
державного майна у 

відповідність із вимогами 
чинного законодавства. 

 

Недопущення порушення 
вимог законодавства з 

питань державної 
реєстрації нормативно-

правових актів України та 

усунення дублювання 
існуючих нормативних 

актів. 

 

Управління 
корпоративних 

прав держави 

ІІ квартал 
2013 року 

42 

Наказ Фонду державного 
майна України  «Про 

визнання таким, що 
втратив чинність, наказу 

Фонду державного майна 
України від 29 вересня 

1997 року   №  1037».  

На виконання наказу Фонду 
державного майна України  

від 28.02.2013 № 254 «Про 
затвердження плану 

перегляду та приведення 

нормативно-правових актів 
Фонду державного майна 

України у відповідність до 
Конституції та 

законодавства України», 
враховуючи  лист Мінюсту 

від 30.01.2013 № 10.1-19/9. 

Приведення нормативно-

правових актів Фонду 
державного майна 

України у відповідність до 
чинного законодавства. 

Управління 
корпоративних 

прав держави 

 

І півріччя 

2013 року 

 



43 

Наказ Фонду державного 
майна України «Про 

визнання таким, що 
втратив чинність, наказу 

Фонду державного майна 
України від 06 квітня 2000 

року   № 695». 

 

На виконання наказу Фонду 

державного майна України 
від 28.02.2013 №254 «Про 

затвердження плану 
перегляду та приведення 

нормативно-правових актів 
Фонду державного майна 

України у відповідність до 
Конституції та 

законодавства України», 

враховуючи  лист Мінюсту 
від 30.01.2013 № 10.1-19/9. 

Приведення нормативно-

правових актів Фонду 

державного майна 
України у відповідність до 

чинного законодавства. 

Управління 
корпоративних 

прав держави 

 

І півріччя 

2013 року 

 

44 

 

Наказ Фонду державного 

майна України  «Про 
визнання таким, що 

втратив чинність, наказу 
Фонду державного майна 

України від 06 квітня 2000 

року № 711».  

На виконання наказу Фонду 

державного майна України  
від 28.02.2013 №254 «Про 

затвердження плану 

перегляду та приведення 
нормативно-правових актів 

Фонду державного майна 
України у відповідність до 

Конституції та 
законодавства України», 

враховуючи  лист Мінюсту 
від 30.01.2013 № 10.1-19/9. 

Приведення нормативно-

правових актів Фонду 

державного майна 
України у відповідність до 

чинного законодавства та 
усунення дублювання 

існуючих нормативних 
актів. 

Управління 

корпоративних 
прав держави 

 

І півріччя 

2013 року 

 

45 

Наказ Фонду державного 

майна України  «Про 
внесення змін до наказу 

Фонду державного майна 
України від 10 квітня 2000 

року № 745». 

 

Приведення наказу Фонду 
державного майна України 

від 10 квітня 2000 року № 
745  «Про затвердження 

Положення про порядок 

роботи та компетенцію 
комісії з проведення 

фінансово-економічного 
аналізу господарської 

діяльності ВАТ» у 
відповідність із вимогами  

чинного законодавства. 

Унормування   розділів 

Положення про порядок 
роботи та компетенцію 

комісії з проведення 
фінансово-економічного 

аналізу господарської 
діяльності ВАТ відповідно 

до чинного 

законодавства. 

Управління 
корпоративних 

прав держави 

 

І півріччя 

2013 року 

 

46 

Наказ Фонду державного 

майна України  «Про 
внесення змін до наказу 

Фонду державного майна 
України від 05 квітня 2004 

року № 662». 

 

Приведення наказу Фонду 

державного майна України 
від 05 квітня 2004 року  № 

662 «Про затвердження 
Положення про порядок 

укладання або 

переукладання контракту з 
керівником виконавчого 

органу відкритого 
акціонерного товариства, 

холдингової компанії та 
державної акціонерної 

компанії і Типової форми 
контракту з керівником 

виконавчого органу 

відкритого акціонерного 
товариства» у відповідність 

до вимог чинного 
законодавства. 

Упорядкування 

процедури укладання або 

переукладання контракту 
з керівником виконавчого 

органу акціонерного 
товариства та 

приведення нормативно-
правового акту Фонду 

державного майна 
України у відповідність до 

чинного законодавства. 

Управління 

корпоративних 

прав держави 

 

І півріччя 

2013 року 
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Наказ Фонду державного 

майна України «Про 
внесення змін до 

нормативно-правого 
акта». 

Приведення наказу Фонду 
державного майна України 

від 18 лютого 1998 року 

№ 284  «Про затвердження 

Порядку передачі Фонду 
державного майна України 

часток (паїв, акцій), що 
належать державі у 

статутних капіталах суб'єктів 
господарювання», 

зареєстрованого в 
 Міністерстві юстиції України 

19 березня 1998 року за № 

180/2620, у відповідність до 
 Законів України «Про 

приватизацію державного 
майна» та «Про акціонерні 

товариства». 

Приведення нормативно-
правового акта у 

відповідність із вимогами 
Законів України «Про 

приватизацію державного 
майна» та «Про 

акціонерні товариства». 

Управління 

міждержавних 
майнових 

відносин та 

інвестиційної 
діяльності 

I півріччя 

2013 року 



48 

Наказ Фонду державного 
майна України «Про 

внесення змін до 
нормативно-правого 

акта». 

Приведення наказу Фонду 

державного майна України 
від 16 лютого 1998 року 

 № 235 «Про затвердження 
Порядку внесення в статутні 

капітали ПАТ, що 
створюються в процесі 

приватизації, і вилучення з 
них фінансово-майнових 

активів підприємств», 
зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 

19 березня 1998 року за № 
181/2621,  у відповідність до 

Законів України «Про 
приватизацію державного 

майна» та «Про державну 
програму приватизації». 

 

Приведення нормативно-
правового акта Фонду 

державного майна 
України у відповідність із 

вимогами Законів України 
«Про приватизацію 

державного майна» та 

«Про державну програму 
приватизації». 

Управління 

міждержавних 
майнових 

відносин та 
інвестиційної 

діяльності 

I півріччя 

2013 року 

49 

Наказ Фонду державного 
майна України «Про 

внесення змін до 
нормативно-правого 

акта». 

Необхідність удосконалення 

процедури приватизації 
об’єктів групи Е, яка  

 затверджена наказом Фонду 
державного майна України 

від 22 травня 2012 року № 
723 «Про затвердження 

Порядку здійснення 
підготовки до приватизації 

та продажу акцій (часток), 

що належать державі у 
статутних капіталах 

господарських товариств, 
інших господарських 

організацій і підприємств, 
заснованих на базі 

об'єднання майна різних 
форм власності та 

розташованих на території 

України або за її межами», 
зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 
19 червня 2012 року за № 

937/21249. 

Удосконалення правового 
регулювання у сфері 

приватизації об’єктів 
групи Е. 

Управління 

міждержавних 
майнових 

відносин та 
інвестиційної 

діяльності 

II півріччя 

2013 року 

50 

Наказ Фонду державного 
майна України «Про 

внесення змін до наказу 

Фонду державного майна 
України від 04.07.2001 

 № 1179». 

Приведення наказу Фонду 

державного майна України 
від 04.07.2001 р. №1179 

«Про створення 

господарських товариств, до 
статутних фондів яких 

передаються розташоване 
на території України майно, 

майнові права та інші активи 
підприємств, установ, 

організацій колишнього 
союзного підпорядкування», 

зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 
19 липня 2001 року за № 

607/5798,  у відповідність із 
вимогами Цивільного та 

Господарського кодексів, 
Законів України «Про 

акціонерні товариства», 
«Про управління об‘єктами 

державної власності» та 
законодавства з питань 

оцінки майна. 

Приведення нормативно-

правового акта у 
відповідність із вимогами 

Цивільного та 
Господарського кодексів, 

Законів України «Про 
акціонерні товариства», 

«Про управління 

об‘єктами державної 
власності» та 

законодавства з питань 
оцінки майна. 

Поширення дії наказу на 
Угоди про взаємне 

визнання прав та 
регулювання відносин 

власності між Урядом 
України та Урядом 

Республіки Молдова, між 

Урядом України та 
Урядом Грузії, між 

Кабінетом Міністрів 
України та Урядом 

Азербайджанської 
Республіки. 

Управління 

міждержавних 
майнових 

відносин та 

інвестиційної 
діяльності 

ІІІ квартал 

2013 року 

51 
Наказ Фонду державного 

майна України «Про 

Приведення наказу Фонду 

державного майна України 

Приведення нормативно-

правового акта у 

Управління 

міждержавних 

I півріччя 



внесення змін до 

нормативно-правового 
акта». 

від 11 вересня 2001 року 

№1645 «Про затвердження 
Типового договору доручення 

на здійснення представником 
Фонду державного майна 

України функцій з управління 
акціями (частками) 

господарського товариства, 
які перебувають у державній 

власності», зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 
27 вересня 2001 року за  № 

848/6039,   у відповідність із 
вимогами Законів України 

«Про Фонд державного 
майна України», «Про 

акціонерні товариства» та 
Цивільного кодексу України. 

відповідність із вимогами 

Законів України «Про 
Фонд державного майна 

України», «Про акціонерні 
товариства» та Цивільного 

кодексу України. 

 

 

 

 

майнових 

відносин та 
інвестиційної 

діяльності 

2013 року 
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Наказ Фонду державного 
майна України, 

Міністерства 
економічного розвитку і 

торгівлі України «Про 
внесення змін до наказу 

Фонду державного майна 

України, Міністерства 
економіки України від 19 

травня 1999 р.  № 908/68 
«Про управління 

державним майном, яке 
не увійшло до статутних 

капіталів господарських 
товариств у процесі 

приватизації, але 

перебуває на їх балансі». 

Відповідно до листа 
Міністерства юстиції України 

від 30.01.2013 № 10.1-19/9, 
на виконання наказу Фонду 

від 28.02.2013 № 254 «Про 
затвердження плану 

перегляду та приведення 
нормативно-правових актів 

Фонду державного майна 

України у відповідність до 
Конституції та законодавства 

України». 

Забезпечення функцій 

управління державним 

майном, яке не увійшло до 
статутних капіталів 

господарських товариств у 
процесі приватизації, але 

перебуває на їх балансі. 

Управління з 

питань 
розпорядження 

об’єктами 
державної 

власності 

31 липня 

2013 року 

53 

Наказ Фонду державного  

майна України  «Про 

визнання таким, що 
втратив чинність, наказу  

Фонду   державного  
майна України від 17 

листопада 2004 року № 
2502». 

У зв’язку з набранням 

чинності з 19 січня 2013 року 

Законом України «Про 
внесення змін до Закону 

України «Про відновлення 
платоспроможності 

боржника або визнання його 
банкрутом». 

Визнання таким, що 
втратив чинність наказ 

Фонду державного  майна 

України  від 17 листопада 
2004 року № 2502 «Про 

затвердження Типового 
плану реструктуризації та 

досудової санації 
господарських товариств, 

у статутних фондах яких 
державна частка 

становить більше ніж 50 

відсотків», 
зареєстрований в 

Міністерстві юстиції 17 
грудня 2004   за № 

1598/10197», який не 
відповідає вимогам 

чинного законодавства. 

Управління 

фінансового 
аналізу та 

відновлення 
платоспромож-

ності 

31 травня 

2013 року 
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Наказ Фонду державного  

майна України  «Про 
визнання таким, що 

втратив чинність, наказу  
Фонду   державного  

майна України  від 8 
листопада 2005 року № 

2946». 

У зв’язку з набранням 

чинності Закону України «Про 
внесення змін до деяких 

законів України з питань 
приватизації щодо реалізації 

положень Державної 
програми приватизації на 

2012-2014 роки». 

Визнання таким, що 

втратив чинність наказ 
Фонду державного  майна 

України, від 8 листопада 
2005 року № 2946 «Про 

затвердження Положення 

про порядок здійснення 
контролю за 

розпорядженням 
активами, що належать 

господарським 
товариствам», 

зареєстрований в 
Міністерстві юстиції 28 

лютого 2006 року за № 
208/12082», який не 

відповідає вимогам 

чинного законодавства. 

 

Управління 
фінансового 

аналізу та 
відновлення 

платоспромож-
ності 

31 травня 

2013 року 
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Наказ Фонду державного  

майна України «Про 
затвердження Порядку 

реструктуризації 
господарських товариств, 

у статутних капіталах 
яких корпоративні права 

держави перевищують 50 
відсотків і які належать до 

сфери управління Фонду 

державного майна 
України». 

Необхідність упорядкування 

процесу реструктуризації 
господарських товариств, у 

статутних капіталах яких 

корпоративні права держави 
перевищують 50 відсотків і 

які належать до сфери 
управління Фонду 

державного майна України. 

Упорядкування процесу 
реструктуризації 

господарських товариств, 
у статутних капіталах яких 

корпоративні права 
держави перевищують 50 

відсотків і які належать до 
сфери управління Фонду 

державного майна 

України. 

Управління 
фінансового 

аналізу та 
відновлення 

платоспромож-
ності 

І півріччя 

2013 року 
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Постанова Кабінету 

Міністрів України  «Про 
внесення змін до Порядку 

передприватизаційної 
підготовки підприємств». 

Для врегулювання питань 

забезпечення 
уповноваженими органами 

управління оформлення 

правовстановлюючих 
документів та 

землевпорядної 
документації державними 

підприємствами, що 
належать до сфери їх 

управління. 

Забезпечить проведення  
приватизації державних 

підприємств в 
установлені строки. 

 

Управління з 
питань 

реформування 
власності 

ІІ квартал 

2013 року 
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Наказ Фонду державного 
майна України «Про 

внесення змін до наказу 

Фонду державного майна 
України від 16 липня 1999 

року № 1363». 

Приведення нормативно-

правового акта у 

відповідність із вимогами 
чинного  законодавства. 

Забезпечить  

проведення  приватизації 
державних підприємств в 

установлені строки. 

 

Управління з 

питань 

реформування 
власності 

ІІ квартал 

2013 року 
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Наказ Фонду державного 
майна України «Про 

визнання такими, що 
втратили чинність, 

нормативно-правових 
актів». 

Приведення нормативно-

правових  актів у 
відповідність із вимогами 

чинного законодавства. 

Визнання такими, що 

втратили чинність, 
нормативно-правових 

актів. 

Управління з 

питань 
реформування 

власності 

ІІ квартал 

2013 року 
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Наказ Фонду державного 
майна України «Про 

внесення  змін до наказу 
Фонду державного майна 

України від 31 березня 

2000 року № 667 (у 
редакції наказу Фонду 

державного майна 
України від 6 липня  2012 

року № 3082)». 

Приведення нормативно-

правового акта у 

відповідність із вимогами 
чинного законодавства. 

Удосконалення 

процедури передачі ЄМК 
державних підприємств, 

установ, організацій до 
сфери управління 

державних органів 
приватизації. 

Управління з 

питань 

реформування 
власності 

І півріччя 

2013 року 

60 

 

Наказ Фонду державного 

майна України "Про 
внесення змін до деяких 

наказів Фонду 
державного майна 

України". 

Приведення нормативно-
правових актів Фонду у 

відповідність із вимогами 
чинного  законодавства. 

Забезпечення створення 
та функціонування 

системи підготовки 
оцінювачів. 

Управління з 
питань 

оціночної 
діяльності 

IV квартал 

2013 року 
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Наказ Фонду державного 

майна України «Про 
визнання такими, що 

втратили чинність, 
наказів Фонду 

державного майна 

України від 11 вересня 
1995 року   № 1149 та від 

07 березня 1996 року  № 
284», які зареєстровані в 

Міністерстві юстиції 
України 27 вересня 1995 

року  за № 342/878 та 13 
березня 1996 року за  № 

107/1132 (із змінами) 

відповідно. 

На виконання Закону 

України «Про внесення змін 
до деяких законів України з 

питань приватизації щодо 

реалізації положень 
Державної програми 

приватизації на 2012-2014 
роки» та з метою 

приведення нормативно-
правових актів Фонду 

державного майна України у 
відповідність до вимог 

чинного законодавства. 

 

Приведення нормативно-
правових актів Фонду 

державного майна 
України у відповідність до 

вимог чинного 

законодавства. 

 

Управління 
продажу об’єктів 

малої 
приватизації та 

ЄМК 

30 червня 

2013 року 
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Наказ Фонду державного 
майна України "Про 

внесення змін до Порядку 
повернення орендованих 

На виконання наказу Фонду 
державного майна України 

від 28.02.2013  №   254. 

Усунення зайвих 
відсильних норм та 

приведення у 
відповідність до 

Управління з 
питань 

управління 
державним 

30 червня 

2013 року 



цілісних майнових 

комплексів державних 
підприємств після 

припинення або 
розірвання договору 

оренди". 

законодавства 

термінологій в тексті 
наказу. 

майном та 

орендних 
відносин 

 

Директор Департаменту координації  розробки 

та виконання програмних документів, оцінки та 
розпорядження об’єктами державної власності                                                                                  М. Горяйнов 
  

  

                            Додаток 1  

               до наказу Фонду від 30.04.2013 №609 

Редакція пункту 39 Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік  

№ 

з/п 

Назва 

регуляторного 

акта 

Обґрунтування 

необхідності прийняття регуляторного акта 

Очікуваний результат Виконавець 
Строк 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

39 

Наказ Фонду державного майна України 

«Про затвердження змін до Методики оцінки 
активів суб’єктів природних монополій, 

суб’єктів господарювання на суміжних 
ринках у сфері комбінованого виробництва 

електричної та теплової енергії» 

Підпункт 146.2 пункту 146 Національного плану дій на 

2013 рік щодо впровадження Програми економічних 
реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна 
держава»,  затвердженого Указом Президента 

України від 12.03.2013 № 128 

Забезпечення єдиних підходів до проведення оцінки 
активів суб’єктів, що здійснюють розподіл природного 

газу, для цілей переходу до стимулюючого 
регулювання цін (тарифів) 

Управління з 

питань оціночної 

діяльності 

Квітень           

 2013 року 

 

Директор Департаменту координації  розробки та виконання програмних 
документів, оцінки та розпорядження об’єктами державної власності                                                               М. Горяйнов 
  

  

 
Додаток 2  

до   наказу Фонду     
від 30.04.2013 № 609 

Зміни, що вносяться до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік 

№ 

з/п 

Назва 

регуляторного 

акта 

Обґрунтування 

необхідності прийняття 

регуляторного акта 

Очікуваний результат Виконавець 
Строк 

виконання 

1 2 3 4 5 6 



69 

Наказ Фонду державного 

майна України «Про 

визнання такими, що 

втратили чинність, 

нормативно-правових 

актів» 

Приведення нормативно-правових 

актів Фонду державного майна 

України у відповідність до чинного 

законодавства 

Приведення нормативно-правових актів 

Фонду державного майна України у 

відповідність до чинного законодавства, а 

саме: визнання такими що втратили чинність, 

наказів Фонду державного майна України: 

- від 09.08.1996 № 903  «Про затвердження 

положень з питань приватизації майна в 

агропромисловому комплексі», 

зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 3 вересня1996 року за № 494/1519 (зі 

змінами); 

- від 14.08.2000 № 1691 «Про затвердження 

Положення про порядок предприватизаційної 

підготовки підприємств, у статутних фондах 

яких є державна частка», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 30.08.2000 за 

№ 562/4783 (зі змінами); 

- від 30.08.2000 № 1800 «Про затвердження 

Порядку визначення часток, що належать 

державі в статутних фондах підприємств, 

створених за участю недержавних суб’єктів 

господарювання», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 20.09.2000 за 

№ 626/4847 (зі змінами).     

Управління з 

питань 

реформування 

власності 

ІІ квартал 

2013 року 

70 

Наказ Фонду державного 

майна України «Про 

втрату чинності наказом 

Фонду державного майна 

України від 09 січня 1998 

року 

 № 19» 

Приведення нормативно-правових 

актів Фонду державного майна 

України у відповідність до чинного 

законодавства 

Приведення нормативно-правових актів 

Фонду державного майна України у 

відповідність до чинного законодавства  

Управління з 

питань 

оціночної 

діяльності 

ІІ  квартал  

2013 року 

71 

Наказ Фонду державного 

майна України "Про 

внесення змін до деяких 

наказів Фонду державного 

майна України" 

Відповідно до пункту 5 постанови 

Кабінету Міністрів України від 04 

березня 2013 року № 231 «Деякі 

питання проведення оцінки для цілей 

оподаткування та нарахування і 

сплати інших обов’язкових платежів, 

які справляються відповідно до 

законодавства» 

Унормування введення нового напряму 

(спеціалізацій) «Оцінка для цілей 

оподаткування та нарахування і сплати інших 

обов’язкових платежів, які справляються 

відповідно до законодавства» 

Управління з 

питань 

оціночної 

діяльності 

1 серпня 

2013 року 

72 

Наказ Фонду державного 

майна України «Щодо 

затвердження правил 

організації системи 

зовнішнього контролю 

якості». 

Відповідно до пункту 5 постанови 

Кабінету Міністрів України від 04 

березня 2013 року № 231 «Деякі 

питання проведення оцінки для цілей 

оподаткування та нарахування і 

сплати інших обов’язкових платежів, 

які справляються відповідно до 

Встановлення єдиних вимог до виконання 

правил організації системи зовнішнього 

контролю якості суб’єктами оціночної 

діяльності, які будуть здійснювати свою 

діяльність за новим напрямом 

(спеціалізацією (ями)) «Оцінка для цілей 

оподаткування та нарахування і сплати інших 

Управління з 

питань 

оціночної 

діяльності 

1 серпня 

2013 року 



законодавства» обов’язкових платежів, які справляються 

відповідно до законодавства» 

73 

Наказ Фонду державного 

майна України «Щодо 

затвердження порядку 

ведення єдиної бази даних 

звітів про оцінку для цілей 

оподаткування та 

нарахування і сплати 

інших обов'язкових 

платежів, які справляються 

відповідно до 

законодавства» 

Відповідно до пункту 5 постанови 

Кабінету Міністрів України від 04 

березня 2013 року № 231 «Деякі 

питання проведення оцінки для цілей 

оподаткування та нарахування і 

сплати інших обов’язкових платежів, 

які справляються відповідно до 

законодавства» 

Забезпечення створення, функціонування та 

наповнення інформацією єдиної бази даних 

звітів про оцінку для цілей оподаткування та 

нарахування і сплати інших обов'язкових 

платежів, які справляються відповідно до 

законодавства 

Управління з 

питань 

оціночної 

діяльності 

1 серпня 

2013 року 

74 

Наказ Фонду державного 

майна України «Про 

затвердження порядку 

роботи Атестаційно-

рецензійної комісії» 

Відповідно до пункту 4 Порядку 

проведення оцінки для цілей 

оподаткування та нарахування і 

сплати інших обов’язкових платежів, 

які справляються відповідно до 

законодавства, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 04 березня 2013 року № 

231 «Деякі питання проведення 

оцінки для цілей оподаткування та 

нарахування і сплати інших 

обов’язкових платежів, які 

справляються відповідно до 

законодавства» 

Встановлення порядку роботи Атестаційно-

рецензійної комісії 

Управління з 

питань 

оціночної 

діяльності 

1 серпня 

2013 року 

75 

Наказ Фонду державного 

майна України «Про 

затвердження програми 

іспитів керівників 

суб’єктів оціночної 

діяльності». 

Відповідно до пункту 8 Порядку 

проведення оцінки для цілей 

оподаткування та нарахування і 

сплати інших обов’язкових платежів, 

які справляються відповідно до 

законодавства, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 04 березня 2013 року № 

231 «Деякі питання проведення 

оцінки для цілей оподаткування та 

нарахування і сплати інших 

обов’язкових платежів, які 

справляються відповідно до 

законодавства» 

Впровадження програми іспитів для 

керівників суб’єктів оціночної діяльності, які 

здійснюватимуть оцінку для цілей 

оподаткування та нарахування і сплати інших 

обов’язкових платежів, які справляються 

відповідно до законодавства 

Управління з 

питань 

оціночної 

діяльності 

1 серпня 

2013 року 

76 

Наказ Фонду «Про 

затвердження форм 

свідоцтва керівника 

суб’єкта оціночної 

діяльності» 

Відповідно до пункту 8 Порядку 

проведення оцінки для цілей 

оподаткування та нарахування і 

сплати інших обов’язкових платежів, 

які справляються відповідно до 

законодавства, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 04 березня 2013 року № 

Затвердження єдиної форми свідоцтва 

керівника суб’єкта оціночної діяльності, який 

здійснюватиме оцінку для цілей 

оподаткування та нарахування і сплати інших 

обов’язкових платежів, які справляються 

відповідно до законодавства 

Управління з 

питань 

оціночної 

діяльності 

1 серпня 

2013 року 



231 «Деякі питання проведення 

оцінки для цілей оподаткування та 

нарахування і сплати інших 

обов’язкових платежів, які 

справляються відповідно до 

законодавства» 

77 

Спільний наказ Фонду 

державного майна України 

та Міністерства аграрної 

політики та продовольства 

України «Про створення 

Екзаменаційної комісії» 

Відповідно до пункту 4 Порядку 

проведення оцінки для цілей 

оподаткування та нарахування і 

сплати інших обов’язкових платежів, 

які справляються відповідно до 

законодавства, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 04 березня 2013 року № 

231 «Деякі питання проведення 

оцінки для цілей оподаткування та 

нарахування і сплати інших 

обов’язкових платежів, які 

справляються відповідно до 

законодавства» 

Створення екзаменаційної комісії з метою 

забезпечення порядку видачі та позбавлення 

кваліфікаційного свідоцтва оцінювача за 

напрямом (спеціалізацією (ями)) «Оцінка для 

цілей оподаткування та нарахування і сплати 

інших обов’язкових платежів, які 

справляються відповідно до законодавства» 

Управління з 

питань 

оціночної 

діяльності 

1 серпня 

2013 року 

 

Директор Департаменту координації  розробки та виконання програмних 

документів, оцінки та розпорядження об’єктами державної власності                                                         М.Горяйнов 
  

  

 

Додаток  
до наказу Фонду   

від  22.05.2013 № 673 

Зміни, що вносяться до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік  

№ 

з/п 

Назва регуляторного 

акта 

Обґрунтування 

 необхідності прийняття 
регуляторного акта 

Очікуваний результат Виконавець 
Строк 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

 

78 

 

Наказ Фонду державного 

майна України «Про 
визнання таким, що 

втратив чинність, наказу 
Фонду державного майна 

України від 21 серпня 1993 
року № 353» 

 

На виконання наказу Фонду 

державного майна України  від 
28.02.2013 № 254 «Про 

затвердження плану 
перегляду та приведення 

нормативно-правових актів 

Фонду державного майна 
України у відповідність до 

Конституції та законодавства 
України», враховуючи  лист 

Мінюсту від 30.01.2013 № 
10.1-19/9 

 

Приведення 

нормативно-правових 
актів Фонду державного 

майна України у 
відповідність із 

вимогами чинного 
законодавства України 

 

Управління з 

питань 

реформування 
власності 

 

Червень 

2013 року 

 

79 

 

Наказ Фонду державного 

майна України «Про 
визнання таким, що 

втратив чинність, наказу 

 

На виконання наказу Фонду 

державного майна України  від 
28.02.2013 № 254 «Про 

затвердження плану 

 

Приведення 

нормативно-правових 
актів Фонду державного 

майна України у 

 

Управління з 

питань 
реформування 

власності 

 

Липень 

2013 року 



Фонду державного майна 

України, Ліцензійної 
палати при Міністерстві 

економіки України від 19 
лютого 1997 року       № 

190/ЛП-7» 

перегляду та приведення 

нормативно-правових актів 
Фонду державного майна 

України у відповідність до 
Конституції та законодавства 

України», враховуючи  лист 
Мінюсту від 30.01.2013  № 

10.1-19/9 

відповідність із 

вимогами чинного 
законодавства України 

 

80 

 

Наказ Фонду державного 

майна України «Про 
внесення змін до наказу 

Фонду державного майна 
України, 

Антимонопольного 
комітету України від 4 

травня 1994 року 

№265/1301» 

 

На виконання наказу Фонду 
державного майна України  від 

28.02.2013 № 254 «Про 
затвердження плану 

перегляду та приведення 
нормативно-правових актів 

Фонду державного майна 
України у відповідність до 

Конституції та законодавства 

України», враховуючи  лист 
Мінюсту від 30.01.2013 № 

10.1-19/9 

 

 

Приведення 
нормативно-правових 

актів Фонду державного 
майна України у 

відповідність із 
вимогами чинного 

законодавства України 

 

Управління з 

питань 
реформування 

власності 

 

Липень 

2013 року 

 

Директор Департаменту координації  розробки 

та виконання програмних документів, оцінки та 

розпорядження об’єктами державної власності                                                                                  М. Горяйнов       
 

 

  

Додаток 1 
до наказу Фонду 

від  06.06.2013  №778 

Редакція пунктів 26 та 80 Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік  

№ 
з/п 

Назва регуляторного 
акта 

Обґрунтування 

 необхідності прийняття 
регуляторного акта 

Очікуваний результат Виконавець 
Строк 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

 

26 

 

Наказ Фонду державного 

майна України «Про 
внесення змін до наказу 

Фонду державного майна 
України  від 07 серпня 

1997 року № 847 «Про 
затвердження Порядку 

повернення орендованих 
цілісних майнових 

комплексів державних 
підприємств після 

припинення дії або 

розірвання договору 
оренди»  

 

На виконання наказу Фонду 
державного майна України 

від 28.02.2013 № 254  «Про 
затвердження плану 

перегляду та приведення 
нормативно-правових актів 

Фонду державного майна 
України у відповідність до 

Конституції та законодавства 
України», враховуючи  лист 

Мін’юсту від 30.01.2013 № 

10.1-19/9 

 

Усунення зайвих 

відсильних норм та 
приведення у 

відповідність до 

законодавства 
термінології в тексті 

наказу 

 

Управління з 

питань 
управління 

державним 

майном та 
орендних 

відносин 

 

30 червня 

2013 року 



 

80 

 

Наказ Фонду державного 

майна України «Про 
визнання таким, що 

втратив чинність,  наказу 
Фонду державного майна 

України, 
Антимонопольного 

комітету України від 4 
травня 1994 року № 

265/1301» 

 

На виконання наказу Фонду 

державного майна України 

від 28.02.2013 № 254  «Про 
затвердження плану 

перегляду та приведення 
нормативно-правових актів 

Фонду державного майна 
України у відповідність до 

Конституції та законодавства 
України», враховуючи  лист 

Мін’юсту від 30.01.2013 № 

10.1-19/9 

 

Приведення 

нормативно-правових 
актів Фонду державного 

майна України у 

відповідність до вимог 
чинного законодавства 

України 

 

Управління з 
питань 

реформування 
власності 

 

Липень 2013 

року 

 

 

Директор Департаменту координації  розробки 
та виконання програмних документів, оцінки та 

розпорядження об’єктами державної власності                                                                             М. Горяйнов      

                                        

Додаток 2 
до наказу Фонду        

від  06.06.2013 № 778 

Зміни, що вносяться до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік  

№ 

з/п 

Назва регуляторного 

акта 

Обґрунтування 

 необхідності прийняття 
регуляторного акта 

Очікуваний 

результат 
Виконавець 

Строк 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

 

82 

 

Наказ Фонду державного 

майна України  «Про 
внесення змін до наказу 

Фонду державного 

майна України від 06 
лютого 2001 року  № 

163» 

 

 

Приведення наказу Фонду 
державного майна України від 

06 лютого 2001 року № 163 
«Про погодження органами 

приватизації умов договорів 

застави майна» у відповідність 
із вимогами чинного 

законодавства 

 

Упорядкування 
процедури 

погодження 
державними органами 

приватизації умов 
договорів застави та 

іпотеки 

 

Управління 

корпоративних 

прав держави 

 

 

І півріччя 

2013 року 

 

 

83 

 

Наказ Фонду державного 
майна України, 

Міністерства 

економічного розвитку і 
торгівлі України «Про 

визнання таким, що 
втратив чинність, 

наказу   Фонду 
державного майна 

України, Міністерства 
економіки та з питань 

європейської інтеграції 

України від 28 вересня 
2004 року          № 

2007/363» 

 

На виконання наказу Фонду 

державного майна України  від 
28.02.2013 № 254 «Про 

затвердження плану перегляду 
та приведення нормативно-

правових актів Фонду 
державного майна України у 

відповідність до Конституції та 
законодавства України», 

враховуючи  лист Мін’юсту від 

30.01.2013 № 10.1-19/9 

 

Приведення 
нормативно-правових 

актів Фонду 
державного майна 

України у 
відповідність із 

вимогами чинного 
законодавства 

України 

 

Управління 

корпоративних 
прав держави 

 

 

ІI півріччя 

2013 року 

 

 

84 

 

Наказ Фонду державного 

майна України «Про 

визнання таким, що 

 

На виконання наказу Фонду 

державного майна України  від 

28.02.2013 № 254 «Про 

 

Приведення 

нормативно-правових 

актів Фонду 

 

Управління 

корпоративних 

прав держави 

 

І півріччя 



втратив чинність, 

наказу   Фонду 
державного майна 

України від 07 серпня 
2000 року № 1647» 

 

затвердження плану перегляду 

та приведення нормативно-
правових актів Фонду 

державного майна України у 
відповідність до Конституції та 

законодавства України», 
враховуючи  лист Мін’юсту від 

30.01.2013 № 10.1-19/9 

державного майна 

України у 
відповідність із 

вимогами чинного 
законодавства 

України 

2013 року 

 

85 

 

Наказ Фонду державного 
майна України «Про 

затвердження Типової 
Генеральної угоди про 

передачу повноважень 
на 

здійснення функцій 
управління 

корпоративними 
правами держави 

уповноваженим органам 
управління» 

 

Приведення Типової 
Генеральної угоди про 

передачу повноважень на 
здійснення функцій управління 

корпоративними правами 

держави уповноваженим 
органам управління у 

відповідність із вимогами 
чинного законодавства 

 

Усунення прогалин в 

нормативно-
правовому 

забезпеченні роботи 
Фонду державного 

майна України 

 

 

Управління 

корпоративних 
прав держави 

 

 

І півріччя 

2013 року 

 

86 

 

Наказ Фонду «Про 
визнання таким, що 

втратив чинність, наказу 
Фонду державного 

майна України від 12 

травня 2011  року № 
708» 

 

На виконання постанови 

Кабінету Міністрів від 
24.04.2013 № 309 «Про 

внесення змін та визнання 
такими, що втратили чинність, 

деяких постанов Кабінету 

Міністрів України з питань 
надання адміністративних 

послуг» 

 

Приведення 

нормативно-правових 
актів Фонду 

державного майна 
України у 

відповідність із 

вимогами чинного 
законодавства 

України 

 

Управління з 
питань 

розпорядження 
об'єктами 

державної 
власності 

 

Жовтень 

2013 року 

87 

 

Наказ Фонду державного 
майна України «Про 

визнання таким, що 
втратив чинність, наказу 

Фонду державного 

майна України від 18 
серпня 2011 року № 

1229» 

 

На виконання постанови 

Кабінету Міністрів України від 

24 квітня 2013 року № 309 «Про 
внесення змін та визнання 

такими, що втратили чинність, 
деяких постанов  Кабінету 

Міністрів України з питань 
надання адміністративних 

послуг» та доручення Фонду 
державного майна України від 

14.05.2013 № 4/16 

 

Приведення 

нормативно-правових 
актів Фонду 

державного майна 
України у 

відповідність із 
вимогами чинного 

законодавства 
України 

 

Управління 
інформаційних 

технологій та 

моніторингу 

 

1 вересня 

2013 року 

 

 

88 

 

Наказ Фонду державного 
майна “Про внесення 

змін до Порядку та умов 
користування Єдиним 

реєстром об'єктів 
державної власності” 

 

На виконання постанови 
Кабінету Міністрів України від 

24 квітня 2013 року № 309 «Про 
внесення змін та визнання 

такими, що втратили чинність, 

деяких постанов  Кабінету 
Міністрів України з питань 

надання адміністративних 
послуг» та доручення Фонду 

державного майна України від 
14.05.2013 № 4/16 

 

Приведення 

нормативно-правових 
актів Фонду 

державного майна 

України у 
відповідність із 

вимогами чинного 
законодавства 

України 

 

Управління 

інформаційних 
технологій та 

моніторингу 

 

1 вересня 

2013 року 

 

 

89 

 

Постанова Кабінету 

Міністрів України  «Про 
внесення змін до 

Порядку проведення 
аукціону та 

інвестиційного конкурсу 

На виконання доручення 

Секретаріату Кабінету Міністрів 
України від 16.05.2013 № 

6396/0/2-13 та витягу з 
протоколу № 25 засідання 

Кабінету Міністрів України від 8 
квітня 2013 року 

 

Удосконалення 

процедури продажу 
єдиних майнових 

комплексів, пакетів 
акцій, що належать 

державі у статутному 

Управління 

продажу об’єктів 

малої 
приватизації та 

ЄМК 

 

І півріччя 

2013 року 



з продажу єдиних 

майнових комплексів, 
пакетів акцій, що 

належать державі у 
статутному капіталі 

акціонерних товариств, 
утворених у процесі 

приватизації чи 
корпоратизації 

державних 

вугледобувних 
підприємств»  

капіталі акціонерних 

товариств, утворених 
у процесі приватизації 

чи корпоратизації 
державних 

вугледобувних 
підприємств 

 

Директор Департаменту координації  розробки 

та виконання програмних документів, оцінки та 
розпорядження об’єктами державної власності                                                                    М. Горяйнов 
  

Додаток 

до наказу Фонду 
від 07.06.2013 № 784 

Зміни, що вносяться до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік  

№ 
з/п 

Назва регуляторного 
акта 

Обґрунтування 

 необхідності прийняття 
регуляторного акта 

Очікуваний результат Виконавець 
Строк 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

 

90 

 

Наказ Фонду державного 

майна України «Про 
затвердження Порядку 

ведення Державного 
реєстру оцінювачів та 

суб’єктів оціночної 
діяльності» 

 

На виконання пункту 5 
постанови Кабінету Міністрів 

України від 04 березня 2013 
року № 231 «Деякі питання 

проведення оцінки для цілей 
оподаткування та нарахування 

і сплати інших обов’язкових 
платежів, які справляються 

відповідно до законодавства» 

 

Унормування введення 
нового напряму 

(спеціалізації) «Оцінка 
для цілей оподаткування 

та нарахування і сплати 
інших обов’язкових 

платежів, які 
справляються відповідно 

до законодавства» 

 

Управління з 

питань 

оціночної 
діяльності 

 

1 серпня 

2013 року 

 

Директор Департаменту координації  розробки 

та виконання програмних документів, оцінки та 
розпорядження об’єктами державної власності                                                                                       М. Горяйнов 
  

  

  

Додаток 

до наказу Фонду   

від 07.06.2013  № 792_ 

Зміни, що вносяться до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік  

№ 

з/п 

Назва 

регуляторного 

акта 

Обґрунтування 

 необхідності 

прийняття 

регуляторного акта 

Очікуваний 

результат 
Виконавець 

Строк 

виконання 

1 2 3 4 5 6 



 

91 

 

Наказ Фонду 

державного 

майна України 

«Про 

затвердження 

Порядку 

складання актів 

оцінки пакетів 

акцій 

акціонерних 

товариств під час 

їх продажу на 

конкурсних 

засадах» 

 

На виконання статті 

9 Закону України 

«Про оцінку майна, 

майнових прав та 

професійну оціночну 

діяльність в Україні» 

та керуючись 

пунктами 79, 80 

Методики оцінки 

майна, затвердженої 

постановою 

Кабінету Міністрів 

України від 10 

грудня 2003 року № 

1891 

 

Визначення 

порядку 

складання актів 

оцінки пакетів 

акцій 

акціонерних 

товариств під 

час їх продажу 

на конкурсних 

засадах 

 

Управління 

з питань 

оціночної 

діяльності 

 

30 вересня 

2013 року 

 

Директор Департаменту координації  розробки  
та виконання програмних документів, оцінки та  

розпорядження об’єктами державної власності                                                                                             М. Горяйнов    

  

  

  

                                                                                                     Додаток 1 

                                                                                       до наказу Фонду 

                                                                               від  04.07.2013  № 967 

  

Редакція пункту 88 Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 

2013 рік  

№ 

з/п 
Назва регуляторного акта 

Обґрунтування 

 необхідності прийняття регуляторного акта 

Очікуваний результат Виконавець 
Строк 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

  

88 

  

Наказ Фонду державного майна 

України «Про внесення змін до 

Порядку та умов користування 

Єдиним реєстром об’єктів державної 

власності» 

  

На виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 24 квітня 2013 року № 309 «Про 

внесення змін та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких постанов  Кабінету Міністрів 

України з питань надання адміністративних 

послуг» та доручення Фонду державного майна 

України від 14.05.2013 № 4/16 

  

  

Приведення нормативно-

правових актів Фонду 

державного майна України у 

відповідність із вимогами 

чинного законодавства 

України  

  

Управління 

інформаційних 

технологій та 

моніторингу 

  

1 вересня 

2013 року 

  

  

В.о. директора Департаменту координації  розробки  

та виконання програмних документів, оцінки та  



розпорядження об’єктами державної власності                                                                    

                                    Л. Тимощик   

                                                                               

    

Додаток 2  

до наказу Фонду    

від_04.07.2013__ № _967_____ 

 

Зміни, що вносяться до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік  

  

№ 

з/п 
Назва регуляторного акта 

Обґрунтування 

 необхідності прийняття регуляторного акта 

Очікуваний результат Виконавець 
Строк 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

  

92 

  

Наказ Фонду державного майна 

України  «Про внесення змін до 

наказу Фонду державного майна 

України від  14.05.2012 № 655 

«Щодо контрольних функцій 

Фонду державного майна 

України у сфері оренди» 

  

  

Удосконалення організації контрольних функцій 

Фонду державного майна України, його 

регіональних відділень та представництв і реалізації 

повноважень Фонду відповідно до статей  4, 5 та 6 

Закону України «Про Фонд державного майна 

України», статті 32 Закону України «Про оренду 

державного та комунального  майна» 

  

Своєчасне усунення виявлених 

порушень і недоліків, 

запобігання подальшому 

накопиченню заборгованості по 

орендній платі, нецільовому 

використанню, пошкодженню і 

втратам орендованого майна 

  

  

Управління з 

питань управління 

державним майном 

та орендних 

відносин 

  

ІІІ квартал 

2013 року 

  

В.о. директора Департаменту координації  розробки  

та виконання програмних документів, оцінки та  

розпорядження об’єктами державної власності                                                                       

                                              Л. Тимощик 

 

 

Додаток 

до наказу Фонду   

 від___________ № ____ 

Редакція пунктів 47-51 Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

на 2013 рік 

№ 

з/п 

Назва 

 регуляторного  

акта 

Обґрунтування 

 необхідності 

прийняття 

регуляторного 

акта 

Очікуваний 

результат 
Виконавець 

Строк 

виконання 

1 2 3 4 5 6 



47 

Наказ Фонду 

державного 

майна України 

«Про внесення 

змін до 

нормативно-

правого акта». 

Приведення 

наказу Фонду 

державного майна 

України від 18 

лютого 1998 року 

№ 284  «Про 

затвердження 

Порядку передачі 

Фонду державного 

майна України 

часток (паїв, 

акцій), що 

належать державі 

у статутних 

капіталах суб'єктів 

господарювання», 

зареєстрованого в 

 Міністерстві 

юстиції України 

19 березня 1998 

року за № 

180/2620, у 

відповідність до 

 Законів України 

«Про 

приватизацію 

державного 

майна» та «Про 

акціонерні 

товариства». 

Приведення 

нормативно-

правового акта у 

відповідність із 

вимогами Законів 

України «Про 

приватизацію 

державного 

майна» та «Про 

акціонерні 

товариства». 

Управління 

міждержавних 

майнових 

відносин та 

інвестиційної 

діяльності 

ІІI квартал 

2013 року 

48 

Наказ Фонду 

державного 

майна України 

«Про внесення 

змін до 

нормативно-

правого акта». 

Приведення 

наказу Фонду 

державного майна 

України від 16 

лютого 1998 року 

 № 235 «Про 

затвердження 

Порядку внесення 

в статутні 

капітали ПАТ, що 

створюються в 

процесі 

приватизації, і 

вилучення з них 

фінансово-

майнових активів 

підприємств», 

зареєстрованого в 

Міністерстві 

юстиції України 

Приведення 

нормативно-

правового акта 

Фонду 

державного майна 

України у 

відповідність із 

вимогами Законів 

України «Про 

приватизацію 

державного 

майна» та «Про 

державну 

програму 

приватизації». 

Управління 

міждержавних 

майнових 

відносин та 

інвестиційної 

діяльності 

IІІ квартал 

2013 року 



19 березня 1998 

року за № 

181/2621,  у 

відповідність до 

Законів України 

«Про 

приватизацію 

державного 

майна» та «Про 

державну 

програму 

приватизації». 

 

49 

Наказ Фонду 

державного 

майна України 

«Про внесення 

змін до 

нормативно-

правого акта». 

Необхідність 

удосконалення 

процедури 

приватизації 

об’єктів групи Е, 

яка   затверджена 

наказом Фонду 

державного майна 

України від 22 

травня 2012 року 

№ 723 «Про 

затвердження 

Порядку 

здійснення 

підготовки до 

приватизації та 

продажу акцій 

(часток), що 

належать державі 

у статутних 

капіталах 

господарських 

товариств, інших 

господарських 

організацій і 

підприємств, 

заснованих на базі 

об'єднання майна 

різних форм 

власності та 

розташованих на 

території України 

або за її межами», 

зареєстрованого в 

Міністерстві 

юстиції України 

  19   червня  

Удосконалення 

правового 

регулювання у 

сфері приватизації 

об’єктів групи Е. 

Управління 

міждержавних 

майнових 

відносин та 

інвестиційної 

діяльності 

IIІ квартал 

2013 року 



2012   року   за 

№ 937/21249. 

50 

Наказ Фонду 

державного 

майна України 

«Про внесення 

змін до 

нормативно-

правого акта». 

Приведення 

наказу Фонду 

державного майна 

України від 

04.07.2001 р. 

№1179 «Про 

створення 

господарських 

товариств, до 

статутних фондів 

яких передаються 

розташоване на 

території України 

майно, майнові 

права та інші 

активи 

підприємств, 

установ, 

організацій 

колишнього 

союзного 

підпорядкування», 

зареєстрованого в 

Міністерстві 

юстиції України 

19 липня 2001 

року за № 

607/5798,  у 

відповідність до 

законодавства з 

питань оцінки 

майна. 

Приведення 

нормативно-

правового акта у 

відповідність із 

вимогами 

Цивільного та 

Господарського 

кодексів, Законів 

України «Про 

акціонерні 

товариства», «Про 

управління 

об‘єктами 

державної 

власності» та 

законодавства з 

питань оцінки 

майна. 

Поширення дії 

наказу на Угоди 

про взаємне 

визнання прав та 

регулювання 

відносин 

власності між 

Урядом України 

та Урядом 

Республіки 

Молдова, між 

Урядом України 

та Урядом Грузії, 

між Кабінетом 

Міністрів України 

та Урядом 

Азербайджанської 

Республіки. 

Управління 

міждержавних 

майнових 

відносин та 

інвестиційної 

діяльності 

ІІІ квартал 

2013 року 

51 

Наказ Фонду 

державного 

майна України 

«Про  визнання 

таким, що 

втратив 

чинність, 

наказу Фонду 

державного 

майна України 

від 11 вересня 

Приведення 

нормативно-

правових актів 

Фонду державного 

майна України у 

відповідність із 

вимогами Законів 

України «Про 

Фонд державного 

майна України», 

«Про акціонерні 

Оптимізація 

нормативно-

правової бази та 

усунення 

дублювання 

існуючих 

нормативних актів 

у сфері 

корпоративного 

управління. 

Управління 

міждержавних 

майнових 

відносин та 

інвестиційної 

діяльності 

IІ півріччя 

2013 року 



2001 року 

№ 1645» 

товариства» та 

Цивільного 

кодексу України. 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту координації  розробки  

та виконання програмних документів, оцінки та  

розпорядження об’єктами державної власності                                                               

                   М. Горяйнов 

 

Додаток  

до наказу Фонду   

від  26.07.2013 №1328 

Зміни, що вносяться до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

на 2013 рік  

№ 

з/

п 

Назва 

регуляторного 

акта 

Обґрунтування 

 необхідності 

прийняття 

регуляторного акта 

Очікуваний 

результат 

Виконавец

ь 

Строк 

виконанн

я 

1 2 3 4 5 6 

 

93 

 

Наказ Фонду 

державного 

майна України 

«Про 

затвердження 

змін до 

Методики 

оцінки активів 

суб’єктів  

природних 

монополій, 

суб’єктів 

господарюванн

я на суміжних 

ринках у сфері 

комбінованого 

виробництва 

електричної та 

теплової 

 

На виконання 

підпункту 154.4 

пункту 154 

Національного плану 

дій на 2013 рік щодо 

впровадження 

Прогрими 

економічних реформ 

на 2010-2014 роки 

«Заможне 

суспільство, 

конкурентоспроможн

а економіка, 

ефективна держава», 

затвердженого 

Указом Президента 

України від 

12.03.2013 № 

128/2013 

 

Забезпечення 

єдиних підходів 

до проведення 

оцінки активів  

суб’єктів, які 

провадять 

діяльність із 

транспортування 

теплової енергії, 

централізованог

о 

водопостачання 

та 

водовідведення, 

під час переходу 

до 

стимулюючого 

регулювання 

 

Управління 

з питань 

оціночної 

діяльності 

 

Вересень 

2013 року 



енергії» 

 

 

Директор Департаменту координації  розробки  

та виконання програмних документів, оцінки та  

розпорядження об’єктами державної власності                                                                       

                     М. Горяйнов 

 

Додаток 

до наказу Фонду державного майна України  

від 29.08.2013 №2077 

Зміни, що вносяться до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

на 2013 рік  

№ 

з/п 

Назва 

регуляторного 

акта 

Обґрунтування 

 необхідності 

прийняття 

регуляторного 

акта 

Очікуваний 

результат 
Виконавець 

Строк 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

 

94 

Наказ Фонду 

державного 

майна України 

«Про визнання 

таким, що 

втратив чинність, 

наказу Фонду 

державного 

майна України 

від 2 грудня 1997 

року № 

88/01/1358» 

На виконання 

доручення Кабінету 

Міністрів України 

від 20.02.2013 № 

34974/3/1-12 до 

листа Міністерства 

юстиції України від 

31.01.2013 № 9825-

0-4-11/10.1, та на 

виконання вимог, 

викладених у листі 

Мін’юсту від 

30.01.2013 № 10-1-

19/9 щодо 

нормативно-

правових актів, 

зареєстрованих в 

Міністерстві 

юстиції, що 

підлягають 

Приведення 

нормативно-

правових актів 

Фонду 

державного 

майна України 

у відповідність 

до чинного 

законодавства 

України. 

Управління з 

питань 

реформування 

власності 

IV квартал 

2013 року 



перегляду та 

приведенню у 

відповідність до 

законодавства 

України 

 

Директор Департаменту координації  розробки  

та виконання програмних документів, оцінки та  
розпорядження об’єктами державної власності                                                                     

М. Горяйнов      

 

 Додаток 

до наказу Фонду державного майна України  

від  17.09.2013 № 2289 

Редакція пунктів 4 і 94 Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

на 2013 рік 

№ 

з/п 

Назва 

регуляторног

о акта 

Обґрунтування 

 необхідності 

прийняття 

регуляторного 

акта 

Очікуваний 

результат 
Виконавець 

Строк 

виконанн

я 

1 2 3 4 5 6 

4 

Постанова 

Кабінету 

Міністрів 

України «Про 

внесення змін 

до Порядку 

списання 

об'єктів 

державної 

власності, 

затвердженого 

постановою 

Кабінету 

Міністрів 

України від 8 

листопада 2007 

року № 1314» 

Необхідність 

ліквідації 

правових колізій 

та деяких 

чинників, які 

значно 

ускладнюють та 

унеможливлюют

ь реалізацію 

управлінських 

рішень щодо 

розпорядження 

окремими видами 

майна 

Визначення 

процедури 

списання окремих 

видів державного 

майна, переданого 

в концесію або в 

оренду у складі 

єдиних майнових 

комплексів 

державних 

підприємств, 

організацій (їх 

структурних 

підрозділів); 

врегулювання 

порядку списання 

малоцінних та 

швидкозношувани

х предметів, які не 

ввійшли до 

статутних 

Управління з 

питань 

розпорядженн

я об’єктами 

державної 

власності 

IV квартал 

2013 року 



(складених) 

капіталів 

господарських 

товариств у 

процесі 

приватизації 

(корпоратизації), 

але перебувають на 

їх балансі, а також 

позастатутного 

майна, яке 

залишилося після 

ліквідації 

балансоутримувача 

тощо 

94 

Наказ Фонду 

державного 

майна України 

«Про визнання 

таким, що 

втратив 

чинність, 

нормативно-

правового 

акта» 

На виконання 

доручення 

Кабінету 

Міністрів 

України від 

20.02.2013 № 

34974/3/1-12 до 

листа 

Міністерства 

юстиції України 

від 31.01.2013 № 

9825-0-4-11/10.1, 

та на виконання 

вимог, 

викладених у 

листі Мін’юсту 

від 30.01.2013     

№ 10-1-19/9 щодо 

нормативно-

правових актів, 

зареєстрованих в 

Міністерстві 

юстиції, що 

підлягають 

перегляду та 

приведенню у 

відповідність до 

законодавства 

України 

Приведення 

нормативно-

правових актів 

Фонду державного 

майна України у 

відповідність до 

чинного 

законодавства 

України 

Управління з 

питань 

реформування 

власності 

IV квартал 

2013 року 

 

Директор Департаменту координації  розробки  

та виконання програмних документів, оцінки та  

розпорядження об’єктами державної власності                                                           

                   М. Горяйнов       



 

 

Додаток  

до наказу Фонду   

від  02.10.2013 №263 

Зміни, що вносяться до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

на 2013 рік  

№ 

з/п 

Назва 

регуляторного 

акта 

Обґрунтування 

 необхідності 

прийняття 

регуляторного 

акта 

Очікуваний 

результат 
Виконавець 

Строк 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

 

95 

 

Спільний наказ 

Фонду державного 

майна України та 

Міністерства 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України «Про 

затвердження 

Методики 

формування 

конкурсних умов 

продажу та вартості 

єдиних майнових 

комплексів, пакетів 

акцій, що належать 

державі у 

статутному капіталі 

акціонерних 

товариств, 

утворених у 

процесі 

приватизації та 

корпоратизації 

державних 

вугледобувних 

підприємств» 

 

 

На виконання  

витягу з 

протоколу № 48 

засідання 

Кабінету 

Міністрів України 

від 07 серпня 

2013 року 

 

Вдосконалення 

процедури 

формування 

умов продажу 

та вартості 

об’єктів 

приватизації 

 

Управління 

продажу 

об’єктів 

малої 

приватизації 

та ЄМК 

 

ІІ півріччя 

2013 року 

 



Директор Департаменту координації  розробки  

та виконання програмних документів, оцінки та  

розпорядження об’єктами державної власності                                                                    

                     М. Горяйнов 

 

 

Додаток 

до наказу Фонду державного майна України  

від 11.12.2013     № 4200 

Редакція пункту 59 Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 

2013 рік 

№ 

з/п 

Назва 

регуляторного 

акта 

Обґрунтування 

 необхідності 

прийняття 

регуляторного 

акта 

Очікуваний 

результат 
Виконавець 

Строк 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

 

59 

 

Наказ Фонду 

державного 

майна України 

«Про 

затвердження  

змін до Порядку 

передачі єдиних 

майнових 

комплексів 

державних 

підприємств, 

установ, 

організацій, їх 

структурних 

підрозділів до 

сфери 

управління 

державних 

органів 

приватизації у 

зв’язку з 

прийняттям 

рішення про їх 

приватизацію» 

Приведення 

нормативно-

правового акта у 

відповідність із 

вимогами чинного 

законодавства 

 

Удосконалення 

процедури 

передачі ЄМК 

державних 

підприємств, 

установ, 

організацій до 

сфери 

управління 

державних 

органів 

приватизації 

Управління з 

питань 

реформування 

власності 

І півріччя 

2013 року 

 



Директор Департаменту координації  розробки  

та виконання програмних документів, оцінки та  
розпорядження об’єктами державної власності                                                      

                                      М. Горяйнов       

 

 

Додаток  

до наказу Фонду 

від  18.10.2013  № 3127 

Зміни, що вносяться до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

на 2013 рік  

№ 

з/п 

Назва 

регуляторного 

акта 

Обґрунтування 

 необхідності 

прийняття 

регуляторного 

акта 

Очікуваний 

результат 
Виконавець 

Строк 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

 

96 

 

Наказ Фонду 

державного 

майна України 

«Про внесення 

змін до деяких 

наказів Фонду 

державного 

майна України» 

 

 

Удосконалення 

організаційного 

забезпечення з 

питань фахової 

підготовки 

оцінювачів, ведення 

Державного реєстру 

оцінювачів та 

суб’єктів оціночної 

діяльності (далі – 

ДРОСОД), ведення 

єдиної бази даних 

звітів про оцінку 

для цілей 

оподаткування 

 

Оптимізація 

фахової 

підготовки 

оцінювачів, 

ведення 

ДРОСОД, 

ведення єдиної 

бази даних звітів 

про оцінку для 

цілей 

оподаткування 

 

 

Управління 

з питань 

оціночної 

діяльності 

 

ІV квартал 

2013 року 

 

Директор Департаменту координації  розробки  

та виконання програмних документів, оцінки та  

розпорядження об’єктами державної власності                                                                    

                     М. Горяйнов 

 

 



                         Додаток 

до наказу Фонду державного майна України    

від  04.11.2013  №3514 

Зміни, що вносяться до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

на 2013 рік  

№ 

з/п 

Назва 

регуляторного 

акта 

Обґрунтування 

 необхідності 

прийняття 

регуляторного 

акта 

Очікуваний 

результат 
Виконавець 

Строк 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

 

97 

Наказ Фонду 

державного 

майна України 

«Про внесення 

змін до наказу 

Фонду 

державного 

майна від 

03.07.2000 № 

1368» 

 

Приведення у 

відповідність із 

вимогами Закону 

України  від 

17.09.2008 № 514-

VI «Про акціонерні 

товариства» (із 

змінами та 

доповненнями) 

Удосконалення 

процедури 

проведення 

пільгового 

продажу акцій 

акціонерних 

товариств 

Управління 

планування 

та 

пільгового 

продажу 

IV квартал 

2013 року 

98 

Наказ Фонду 

державного 

майна України 

«Про 

встановлення 

розмірів 

коефіцієнтів, які 

застосовуються 

для розрахунку 

прогнозної 

вартості 

державних 

підприємств – 

об’єктів 

приватизації» 

 

На виконання 

пункту 3 Порядку 

складання прогнозу 

надходження до 

державного 

бюджету коштів від 

приватизації 

державного майна, 

затвердженого 

постановою 

Кабінету Міністрів 

України від 

17.08.2002 № 1141 

Установлення 

розмірів 

коефіцієнтів, які 

застосовуються 

для розрахунку 

прогнозної 

вартості 

державних 

підприємств – 

об’єктів 

приватизації у 

2014 році 

Управління 

з питань 

оціночної 

діяльності 

Грудень 

2013 року 

 

Директор Департаменту координації  розробки  

та виконання програмних документів, оцінки та  

розпорядження об’єктами державної власності                                                                    

                   М. Горяйнов 

 



 

Додаток 

до наказу Фонду державного майна України  

від 20.11.2013 №3807 

Редакція пунктів 59 і 80 Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

на 2013 рік 

№ 

з/п 

Назва 

регуляторного 

акта 

Обґрунтування 

 необхідності 

прийняття 

регуляторного 

акта 

Очікуваний 

результат 
Виконавець 

Строк 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

 

59 

 

Наказ Фонду 

державного 

майна України 

«Про внесення  

змін до Порядку 

передачі єдиних 

майнових 

комплексів 

державних 

підприємств, 

установ, 

організацій, їх 

структурних 

підрозділів до 

сфери 

управління 

державних 

органів 

приватизації у 

зв’язку з 

прийняттям 

рішення про їх 

приватизацію» 

Приведення 

нормативно-

правового акта у 

відповідність із 

вимогами чинного 

законодавства. 

 

Удосконалення 

процедури 

передачі ЄМК 

державних 

підприємств, 

установ, 

організацій до 

сфери 

управління 

державних 

органів 

приватизації. 

 

Управління з 

питань 

реформування 

власності 

 

І півріччя 

2013 року 

 

80 

 

Наказ Фонду 

державного 

майна України 

«Про визнання 

таким, що 

втратив 

чинність,  

 

На виконання 

наказу Фонду 

державного майна 

України від 

28.02.2013 № 254 

 «Про 

затвердження 

 

Приведення 

нормативно-

правових актів 

Фонду 

державного 

майна України у 

відповідність із 

 

Управління з 

питань 

реформування 

власності 

 

Липень 

 2013 року 

 



нормативно-

правового акта» 

плану перегляду 

та приведення 

нормативно-

правових актів 

Фонду державного 

майна України у 

відповідність до 

Конституції та 

законодавства 

України», 

враховуючи  лист  

 Мінюсту від  

30.01.2013 № 10.1-

19/9 

 вимогами 

чинного 

законодавства 

України 

 

Директор Департаменту координації  розробки  

та виконання програмних документів, оцінки та  

розпорядження об’єктами державної власності                                                           

                   М. Горяйнов 

 

 

 

Додаток 

до наказу Фонду державного майна України  

від 11.12.2013     № 4200 

Редакція пункту 59 Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 

2013 рік 

№ 

з/п 

Назва 

регуляторного 

акта 

Обґрунтування 

 необхідності 

прийняття 

регуляторного 

акта 

Очікуваний 

результат 
Виконавець 

Строк 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

 

59 

 

Наказ Фонду 

державного 

майна України 

«Про 

затвердження  

змін до Порядку 

Приведення 

нормативно-

правового акта у 

відповідність із 

вимогами чинного 

законодавства 

 

Удосконалення 

процедури 

передачі ЄМК 

державних 

підприємств, 

установ, 

Управління з 

питань 

реформування 

власності 

І півріччя 

2013 року 



передачі єдиних 

майнових 

комплексів 

державних 

підприємств, 

установ, 

організацій, їх 

структурних 

підрозділів до 

сфери 

управління 

державних 

органів 

приватизації у 

зв’язку з 

прийняттям 

рішення про їх 

приватизацію» 

організацій до 

сфери 

управління 

державних 

органів 

приватизації 

 

Директор Департаменту координації  розробки  

та виконання програмних документів, оцінки та  
розпорядження об’єктами державної власності                                                      

                                      М. Горяйнов       
 


