
 

 

 

           

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

23.02.2021                                    Київ                                           № 242 
 

 

Про затвердження Плану-графіка проведення  

у Фонді державного майна України заходів з відстеження  

результативності регуляторних актів на 2021 рік 

 

 

З метою забезпечення реалізації вимог статті 10 Закону України  

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  

(далі – Закон)  
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити План-графік проведення у Фонді державного майна України 

заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2021 рік (далі – 

План-графік), що додається.  
 

2. Керівникам структурних підрозділів: 
 

1) заходи з відстеження результативності, оприлюднення та подання 

Державній регуляторній службі України звітів про відстеження регуляторних 

актів здійснювати у порядку та строки, встановлені Законом; 

 

2) у разі розроблення та прийняття регуляторних актів, що не увійшли до 

Плану-графіка, стосовно яких необхідно здійснити заходи з відстеження 

результативності у 2021 році, не пізніше ніж через десять робочих днів з дня 

прийняття акта надавати інформацію Департаменту законодавчого забезпечення 

та аналітики для внесення змін до Плану-графіка за формою, наведеною у 

додатку. 
 

3. Департаменту комунікацій та маркетингу за поданням Департаменту 

законодавчого забезпечення та аналітики забезпечити оприлюднення Плану-

графіка та змін до нього на офіційному вебсайті Фонду державного майна 

України. 
 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови 

Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних 

обов’язків. 

 

 

Голова Фонду      Дмитро СЕННИЧЕНКО

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

 наказ Фонду державного майна України 

від  23.02.2021 № 242 
 

План-графік  

проведення у Фонді державного майна України  

заходів з відстеження результативності  

регуляторних актів на 2021 рік 
 

 

№ 

з/п 

Назва регуляторного акта Строк 

набрання 

чинності 

Строк 

відстеження 

Вид відстеження 

(базове, повторне, 

періодичне) 

Структурний підрозділ, що 

розробив регуляторний акт 

1 2 3 4 5 6 

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

затвердження Змін до Положення про конкурсний відбір 

суб’єктів оціночної діяльності»  

13.03.2020 лютий базове Управління роботи з 

оцінювачами та суб’єктами 

оціночної діяльності 

2 Наказ Фонду від 04 березня 2020 року № 403 «Про 

затвердження Порядку погодження планів санації» 

24.04.2020 березень базове Департамент відновлення 

платоспроможності та 

припинення діяльності 

підприємств 

3 Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 

2019 року № 194 «Про внесення змін до деяких 

постанов Кабінету Міністрів України» 

28.03.2019 березень – 

квітень 

повторне Управління з питань 

розпорядження державним 

майном 

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

затвердження Порядку ведення єдиної бази даних звітів 

про оцінку» 

12.06.2018 березень – 

квітень 

повторне Департамент оцінки майна, 

майнових прав та професійної 

оціночної діяльності 

5 Наказ Фонду від 23 грудня 2019 року № 1456 «Про 

затвердження Порядку визначення оціночної вартості 

пакетів акцій акціонерних товариств, що пропонуються 

для продажу на аукціоні» 

20.03.2020 квітень – 

травень 

повторне Управління оцінки майна 

6 Наказ Фонду від 04 квітня 2017 року № 523 «Про 

внесення змін до наказу Фонду державного майна 

України від 27 лютого 2004 року № 376» 

 

16.05.2017 травень – 

червень  

періодичне Управління оцінки майна 



7 Наказ Фонду від 08 червня 2017 року № 923 «Про 

внесення змін до Порядку ведення Державного реєстру 

оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності» 

01.08.2017 червень – 

липень 

періодичне Управління роботи з 

оцінювачами та суб’єктами 

оціночної діяльності 

8 Наказ Фонду від 08 червня 2017 року № 924  

«Про внесення змін до деяких нормативно-правових 

актів Фонду державного майна України» 

01.08.2017 червень – 

липень 

періодичне Управління роботи з 

оцінювачами та суб’єктами 

оціночної діяльності 

9 Наказ Фонду від 29 травня 2017 року № 866 «Про 

затвердження Порядку оцінки права вимоги за 

зобов’язанням, що виникає внаслідок здійснення 

кредитної операції» 

21.07.2017 липень – 

серпень 

періодичне Управління оцінки майна 

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

внесення змін до Загальних вимог до навчальних 

програм навчання оцінювачів та підвищення їх 

кваліфікації» 

17.11.2020 вересень – 

жовтень 

базове Управління роботи з 

оцінювачами та суб’єктами 

оціночної діяльності 

11 Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 

2005 року № 1121 «Про затвердження Методики 

проведення інвентаризації об’єктів державної 

власності»  

30.11.2005 жовтень періодичне Департамент цифрового 

розвитку та ІТ 

12 Наказ Фонду від 03 лютого 2006 року № 197 «Про 

затвердження форм надання відомостей про об’єкти 

державної власності»  

15.04.2006 жовтень періодичне Департамент цифрового 

розвитку та ІТ 

13 Наказ Фонду від 06 серпня 2013 року № 1535 «Про 

внесення змін до Порядку та умов користування Єдиним 

реєстром об’єктів державної власності»  

01.10.2013 жовтень періодичне Департамент цифрового 

розвитку та ІТ 

14 Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 

2020 року № 820 «Про затвердження примірних 

договорів оренди державного майна» 

12.09.2020 жовтень – 

листопад 

базове Управління методології 

орендних відносин 

 

 

 

Голова Фонду                Дмитро СЕННИЧЕНКО 
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Додаток  

 

 

Пропозиції до плану-графіка  

проведення у Фонді державного майна України заходів з відстеження  

результативності регуляторних актів на 2021 рік 

 
№ 

з/п 

Назва регуляторного акта Строк набрання 

чинності 

Строк 

відстеження 

Вид 

відстеження 

(базове, 

повторне, 

періодичне) 

Структурний підрозділ, 

що розробив 

регуляторний акт 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

 

 

 

 

 

Керівник структурного підрозділу   _______________________________ 

         (підпис) 

 

 


