
 

 

                                                                                                                                      Додаток 1  

   до наказу Фонду від   16.12.2013 № 4294 

 

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік 

№ 

з/п 
Назва регуляторного акта 

 

Обґрунтування необхідності 

прийняття регуляторного акта 

 

Очікуваний результат Виконавець 
Строк 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

 

Постанова Кабінету Міністрів 

України «Про внесення змін 

до Порядку списання об'єктів 

державної власності»  

 

Необхідність ліквідації правових 

колізій та деяких чинників, які 

значно ускладнюють та 

унеможливлюють 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 

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. 

 

Управління з 

питань 

розпорядження 

об’єктами 

державної 

власності 

 

І півріччя 

2014 року 



 

2 

 

Постанова Кабінету Міністрів 

України «Про внесення змін 

до Методики оцінки майна» 

 

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 оцінки об’єктів 

приватизації групи Д для забезпечення 

ефективного виконання завдань та 

досягнення цілей, визначених Державною 

програмою приватизації на 2012-2014 

роки, затвердженою Законом України 

«Про державну програму приватизації» 

 

Управління з 

питань 

оціночної 

діяльності 

 

ІV квартал 

2014 року 

3 
 

Наказ Фонду державного 

майна України «Про внесення 

змін до деяких наказів Фонду 

державного майна України» 

 

Необхідність 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, удосконалення ведення 

ДРОСОД та єдиної бази даних звітів про 

оцінку для цілей оподаткування 

 

 

Управління 

з питань 

оціночної 

діяльності 

 

І квартал 

2014 року 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту координації розробки та виконання програмних  

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

 

 

 

 



 

 

             

                  Додаток 2 

       до наказу Фонду від 16.12.2013 № 4294 

 

Форма подання інформації щодо розробки проектів регуляторних актів у  2014 році 

№ 

з/п 

Назва регуляторного 

акта 

Обґрунтування 

необхідності 

прийняття 

регуляторного акта 

Очікуваний 

результат 

Виконавець Строк виконання* 

1 2 3 4 5 6 

1.       

2.       

3.       

 
* - для проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України зазначається строк подання 

проекту регуляторного акта до Кабінету Міністрів України; 

  - для проектів нормативно-правових актів ФДМУ зазначається строк подання проекту регуляторного акта на державну 

реєстрацію до Міністерства юстиції України. 
 

Керівник структурного підрозділу      

 (підпис)  

Погоджено: 
 

Директор Департаменту                                                                                     (підпис) 

Заступник Голови Фонду                                                                                    (підпис) 



 

 

Директор Департаменту координації розробки та виконання програмних  

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

 

 


