ПЛАН
здійснення заходів щодо запобігання корупції в міністерствах,
інших центральних органах виконавчої влади
Найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади
Фонд державного майна України
Найменування заходу —
79. Запобігання корупції в діяльності органів виконавчої влади у сфері управління
об’єктами державної власності. Проведення до кінця 2018 року суб’єктами
управління об’єктами державної власності в установленому порядку реєстрації
нерухомого майна державних підприємств, їх об’єднань, установ, організацій,
функції з управління щодо яких здійснюють самі суб’єкти, та нерухомого державного
майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, що
належать до сфери їх управління, з наданням інформації про проведення реєстрації в
установленому законодавством порядку Фонду державного майна з метою внесення
до Єдиного реєстру об’єктів державної власності
Заступник Голови Фонду відповідно до
Відповідальна особа (міністр/заступник
розподілу функціональних обов’язків
міністра, керівник/заступник керівника
іншого центрального органу виконавчої
влади)
Головний виконавець у міністерстві або в
Департамент моніторингу, прогнозування
іншому центральному органі виконавчої
та інформаційних технологій
влади
Опис проблем, які повинні бути розв’язані
Відсутність правовстановлюючих
за результатами здійснення заходу (чітко
документів, що підтверджують майнові
визначена проблематика, суть корупційних
права держави на об’єкти нерухомого
ризиків)
майна державної власності.
Корупційним ризиком є зловживання
державним майном під час його
розпорядження та використання
Строки здійснення
31.12.2018
Очікуваний результат
1. Проведення державної реєстрації права
власності на об’єкти нерухомого майна
державної власності.
2. Внесення інформації про проведення
такої реєстрації до Єдиного реєстру об’єктів
державної власності
Експертні, громадські кола, стейкхолдери,
Центральні органи виконавчої влади та інші
яких міністерство, інший центральний
суб’єкти управління об’єктами державної
власності (майже 160);
орган виконавчої влади залучає для
планування та здійснення заходів
Міністерство фінансів щодо забезпечення
фінансування на виконання заходу;
Міністерство юстиції щодо інформації про
державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно державної власності
Оцінка необхідних ресурсів для здійснення
1. Фінансові та людські ресурси у суб’єктів
управління на виготовлення технічної
заходу
документації.
2. Людські ресурси для формування та
передачі інформації до Фонду з метою
внесення до Єдиного реєстру об’єктів
державної власності.
Технічні та програмні ресурси, зокрема

Джерело фінансування (у разі потреби)

програмне забезпечення, серверне
обладнання, робочі станції, засоби передачі
інформації, система захисту інформації
тощо
1. Державний бюджет України з метою
виготовлення технічної документації щодо
майна державних організацій (установ,
закладів) та майна, яке не увійшло до
статутних капіталів господарських
товариств, а також кошти комерційних
державних підприємств щодо майна, яке
перебуває на їх балансі.
2. Державний бюджет України на
підтримку та супроводження Єдиного
реєстру об’єктів державної власності, який
є автоматизованою системою

Етапи здійснення заходу та комунікаційна підтримка*
Етап здійснення заходу (опис) № 1

Строк
Індикатори здійснення заходу
Комунікаційна кампанія (як міністерство,
інший центральний орган виконавчої влади
інформуватиме громадян)
Етап здійснення заходу (опис) № 2

Звернення до Кабінету Міністрів України
щодо:
- виділення коштів суб’єктам управління
для проведення державної реєстрації права
власності на об’єкти нерухомого майна
державної власності;
- зобов’язання керівників суб’єктів
управління об’єктами державної власності
забезпечити проведення державної
реєстрації права власності на об'єкти
нерухомого майна, яке перебуває у сфері їх
управління;
- надання інформації про проведення
реєстрації в установленому законодавством
порядку Фонду з метою внесення до
Єдиного реєстру об’єктів державної
власності
тощо
31.12.2016
Доручення Кабінету Міністрів України
Офіційний веб-сайт Фонду державного
майна України

1. Забезпечення суб’єктами управління
проведення державної реєстрації права
власності на об'єкти нерухомого майна, яке
перебуває у сфері їх управління;
2. Надання Фондом відомостей (витягів) з
Єдиного реєстру об’єктів державної
власності щодо нерухомого майна,
будівництво якого завершено та право
власності на який не зареєстровано до 01
січня 2013 року, за відсутності документа,
що посвідчує набуття права державної
власності на такий об’єкт.

Строк
Індикатори здійснення заходу

Комунікаційна кампанія (як міністерство,
інший центральний орган виконавчої влади
інформуватиме громадян)

3. Надання суб’єктами управління
інформації про проведення державної
реєстрації права власності на об’єкти
нерухомого майна Фонду з метою внесення
до Єдиного реєстру об’єктів державної
власності.
4. Внесення Фондом інформації про
проведення державної реєстрації права
власності на об’єкти нерухомого майна до
Єдиного реєстру об’єктів державної
власності
Постйно
1. Кількість наданих відомостей (витягів) з
Єдиного реєстру об’єктів державної
власності з метою проведення державної
реєстрації права власності на об’єкти
нерухомого майна
2. Кількість зареєстрованого державного
майна в установленому законодавством
порядку
Офіційний веб-сайт Фонду державного
майна України

ПЛАН
здійснення заходів щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних
органах виконавчої влади
Фонд державного майна України
Запобігання корупції в діяльності органів виконавчої влади у сфері управління об'єктами
державної власності. Проведення до кінця 2018 року регіональними відділеннями Фонду
державного майна України в установленому порядку реєстрації нерухомого державного
майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі
приватизації, з наданням інформації про проведену реєстрацію в установленому
законодавством порядку Фонду державного майна з метою внесення до Єдиного реєстру
об'єктів державної власності.__________________________________________________________
заступник
Голови
Фонду
Відповідальна особа (міністр/заступник Перший
міністра,
керівник/заступник
керівника державного майна України, начальники
іншого центрального органу виконавчої регіональних відділень Фонду державного
влади)
майна України.
Головний виконавець у міністерстві або в Регіональні відділення Фонду державного
іншому центральному органі виконавчої майна України, координація роботи влади
Управління
з
питань
розпорядження
державним
майном
Департаменту
комунікаційного забезпечення, роботи із
ВРУ та розпорядження державним майном.
Опис проблем, які повинні бути розв'язані Законом
України
«Про
державну
за результатами здійснення заходу (чітко реєстрацію речових прав на нерухоме
визначена проблематика, суть корупційних майно та їх обтяжень» передбачено, що
ризиків)
речові права на нерухоме майно та їх
обтяження,
що підлягають державній
реєстрації відповідно до цього Закону,
виникають з моменту такої реєстрації.
Реєстрація права власності на нерухоме
державне майно, яке не увійшло до
статутних
капіталів
господарських
товариств у процесі приватизації, значно
ускладнить
можливість
зловживань
державним
майном
та
прискорить
прийняття
відповідних
управлінських
рішень щодо такого майна.
Строки здійснення
До кінця 2018 р.
Очікуваний результат

Наявність реєстрації на нерухоме державне
майно, яке не увійшло до статутних
капіталів
господарських
товариств
у
процесі
приватизації,
гарантуватиме
державі право власності на таке майно та
дозволить
приймати
відповідні
управлінські рішення.

Експертні, громадські кола, стейкхолдери,
яких міністерство, інший центральний
орган виконавчої влади залучає для
планування та здійснення заходів
Оцінка необхідних ресурсів для здійснення Потребує
додаткових
фінансових
та
людських ресурсів з метою виготовлення
заходу
технічної документації для реєстрації

Джерело фінансування (у разі потреби)

Державний бюджет України.

Етапи здійснення заходу та комунікаційна підтримка*
Етап здійснення заходу (опис)

Строк
Індикатори здійснення заходу
Комунікаційна кампанія (як міністерство,
інший центральний орган виконавчої влади
інформуватиме громадян)

Визначення
об’єктів,
права
на
які
підлягають державній реєстрацій обсягу
необхідних фінасувань, виділення коштів,
виготовлення необхідних документів для
реєстрації,
подання
документів
на
реєстрацію.
31.12.2018
Кількість
зареєстрованих
об’єктів
нерухомого державного майна.
Оприлюднення інформації на офіційному
веб-сайті
Фонду
державного
майна
України.

ПЛАН
здійснення заходів щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах
виконавчої влади
Фонд державного майна України
Запровадження обов'язкового порядку продажу майна суб’єктами господарювання через
електронний аукціон.
Відповідальна
особа
(міністр/заступник Перший заступник Еолови Фонду державного
міністра, керівник/заступник керівника іншого майна України
центрального органу виконавчої влади)
Головний виконавець у міністерстві або в
Управління з питань розпорядження державним
іншому центральному органі виконавчої влади
майном
Департаменту
комунікаційного
забезпечення, роботи із ВРУ та розпорядження
державним майном
Опис проблем, які повинні бути розв'язані за
Порядком відчуження об'єктів державної
результатами здійснення заходу (чітко
власності, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 6 червня 2007 р. № 803,
визначена проблематика, суть корупційних
ризиків)
визначено процедуру відчуження об’єктів
об'єктів державної власності (у частині
основних засобів) шляхом їх продажу на
аукціоні.
Згідно з цим Порядком аукціон проводиться
ліцигатором
(призначена
організатором
аукціону
особа, що володіє технікою
проведення торгів
і веде
аукціон в
установленому порядку).
3 метою мінімізації впливу людського фактору
на процес та результати аукціону запровадити
процедуру продажу вказаних об'єктів державної
власності через електронний аукціон.
Строки здійснення
Упродовж 2017 року
Очікуваний результат

Експертні, громадські кола, стейкхолдери, яких
міністерство, інший центральний орган
виконавчої влади залучає для планування та
здійснення заходів
Оцінка необхідних ресурсів для здійснення
заходу

Забезпечення
впровадження
сучасних
технологій
продажу об'єктів
державної
власності, залучення більш широкого кола
потенційних покупців, прозорість здійснення
відчуження.

Потребує додаткових людських ресурсів з
метою забезпечення розробки відповідної
нормативно-правової бази та шляхів щодо її
подальшої практичної реалізації.

Джерело фінансування (у разі потреби)
Етапи здійснення заходу та комунікаційна підтримка*
Етап здійснення заходу (опис)

Строк
Індикатори здійснення заходу
Комунікаційна кампанія (як міністерство, інший
центральний орган виконавчої влади
інформуватиме громадян)

Аналіз чинних нормативно-правових актів та за
його результатами підготовка і внесення змін до
Порядку
відчуження
об'єктів
державної
власності, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 6 червня 2007 р № 803, у
порядку, встановленому Регламентом Кабінету
Міністрів України.
IV квартал 2017 року
Прийняття Урядом відповідного нормативного
акта
Оприлюднення інформації на офіційному вебсайті Фонду державного майна України.

ПЛАН
здійснення заходів щодо запобігання корупції в міністерствах,
інших центральних органах виконавчої влади
Найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади
Фонд державного майна України
Найменування заходу —
82. Створення та підтримка (регулярне наповнення та оновлення) єдиного повного
відкритого реєстру нерухомого майна державних підприємств, установ та
організацій із зазначенням розпорядників майна (суб’єктів управління),
призначення майна (виду майна), інформації щодо передачі майна (його частин) в
оренду, визначенням майна, яке тимчасово не використовується. Оприлюднення
зазначеного реєстру у форматі відкритих даних
Заступник Голови Фонду відповідно до
Відповідальна особа (міністр/заступник
розподілу функціональних обов’язків
міністра, керівник/заступник керівника
іншого центрального органу виконавчої
влади)
Головний виконавець у міністерстві або в
Департамент моніторингу, прогнозування
іншому центральному органі виконавчої
та інформаційних технологій
влади
Опис проблем, які повинні бути розв’язані
Відсутність повного доступу до інформації
за результатами здійснення заходу (чітко
про нерухоме майно державних
визначена проблематика, суть корупційних
підприємств, установ, організацій у форматі
ризиків)
відкритих даних
Строки здійснення
2019 рік
Очікуваний результат
Забезпечення відкритості та прозорості
щодо об’єктів державної власності,
зокрема, доступу до інформації про
нерухоме майно державних підприємств,
установ, організацій та оприлюднення
даних Реєстру у форматі відкритих даних
Центральні органи виконавчої влади та інші
Експертні, громадські кола, стейкхолдери,
яких міністерство, інший центральний
суб’єкти управління об’єктами державної
власності (майже 160)
орган виконавчої влади залучає для
планування та здійснення заходів
Оцінка необхідних ресурсів для здійснення
1. Людські ресурси у суб’єктів управління
для ведення обліку об’єктів державної
заходу
власності, що перебувають в сфері їх
управління, та у Фонді з метою ведення
реєстру.
2. Технічні та програмні ресурси:
модифіковане програмне забезпечення,
зокрема на Веб-платформі, модернізоване
серверне обладнання, робочі станції, засоби
передачі інформації, система захисту
інформації тощо
Джерело фінансування (у разі потреби)
Державний бюджет України
Етапи здійснення заходу та комунікаційна підтримка*
Етап здійснення заходу (опис) № 1

Забезпечення модифікації існуючого
програмно-технічного комплексу для
ведення Єдиного реєстру об’єктів

Строк
Індикатори здійснення заходу

Комунікаційна кампанія (як міністерство,
інший центральний орган виконавчої влади
інформуватиме громадян)
Етап здійснення заходу (опис) № 2

Строк
Індикатори здійснення заходу
Комунікаційна кампанія (як міністерство,
інший центральний орган виконавчої влади
інформуватиме громадян)

державної власності
2017 рік (у разі фінансування)
Модифіковане програмне забезпечення для
подальшого впровадження його у Фонді,
суб’єктів управління об’єктами державної
власності (майже 160) та потенційних
балансоутримучів державного майна
(майже 30 тис.) з метою наповнення та
оновлення реєстру
Офіційний веб-сайт Фонду державного
майна України.
Електронна пошта: rdmu@SDfu.gov.ua
1. Забезпечення суб’єктами управління
ведення обліку об'єктів державної
власності, які перебувають у сфері їх
управління, у тому числі з урахуванням
проведеної державної реєстрації права
власності на об’єкти нерухомого майна.
2. Надання суб’єктами управління
інформації про об’єкти державної власності
до Фонду для наповнення та оновлення
реєстру.
3. Внесення Фондом інформації про об’єкти
державної власності до реєстру.
4. Оприлюднення реєстру у формі
відкритих даних
Постійно
Ведення реєстру та оприлюднення його у
формі відкритих даних
Офіційний веб-сайт Фонду державного
майна України

ПЛАН
здійснення заходів щодо запобігання корупції
в Фонду державного майна України
Фонд державного майна України
Найменування заходу - вдосконалення Методики оцінки майна
Заступник Голови Фонду відповідно до
Відповідальна особа (міністр/заступник
функціональних обов'язків
міністра, керівник/заступник керівника
іншого центрального органу виконавчої
влади)
Головний виконавець у міністерстві або в
Директор Департаменту оцінки майна,
іншому центральному органі виконавчої
майнових прав та професійної оціночної
влади
діяльності
Опис проблем, які повинні бути розв‘язані
за результатами здійснення заходу (чітко
визначена проблематика, суть корупційних
ризиків)

Строки здійснення
Очікуваний результат

Експертні, громадські кола, стейкхолдери,
яких міністерство, інший центральний
орган виконавчої влади залучає для
планування та здійснення заходів
Оцінка необхідних ресурсів для здійснення
заходу

Змінами, що вносяться до Методики оцінки
майна передбачається:
1) визначення початкової вартості (ціни
продажу) дрібних пакетів акцій (часток), що
належать державі у статутних капіталах
господарських товариств, розмір яких не
перевищує
10%
статутного
капіталу,
шляхом
проведення
стандартизованої
оцінки.
Таким
чином
усувається
можливість змови між суб‘єктом оціночної
діяльності та емітентом щодо вартості
зазначених дрібних пакетів акцій.
2) вилучення з підготовчого етапу до оцінки
об‘єктів незавершеного будівництва з
метою
їх
приватизації,
проведення
аудиторського
перевірки
щодо
достовірності і повноти відображення в
бухгалтерському
обліку
витрат
на
будівництво
об‘єкта.
Таким
чином
усувається
можливість
змови
між
замовником аудиторської перевірки та її
виконавцем.
2017
Запобігання виникнення ризиків і факторів,
які можуть привести до здійснення
корупційних правопорушень
До розробки проекту змін до Методики
оцінки майна Фонд державного майна
залучає
саморегулівні
організації
оцінювачів.
-

Етапи здійснення заходу та комунікаційна підтримка
Етап здійснення заходу (опис)

1) розробка проекту змін до Методики
оцінки майна (опублікування проекту на
сайті Фонду державного майна);

Строк
Індикатори здійснення заходу
Комунікаційна кампанія (як міністерство,
інший центральний орган виконавчої влади
інформуватиме громадян)

2) погодження проекту із заінтересованими
органами (Міністерством фінансів України,
Міністерством економіки та торгівлі
України, Державною регуляторною
службою);
3) проведення Міністерством юстиції
правової експертизи до проекту;
4) затвердження проекту Кабінетом
Міністрів України
2016 - 2017
Прийняття постанови Кабінету Міністрів
України
Інформування громадян здійснюється
шляхом оприлюднення інформації на
офіційному сайті Фонду державного майна

План здійснення заходів щодо запобігання корупції у Фонді
державного майна України
Фонд державного майна України
Найменування заходу - формування реєстру договорів оренди державного
майна, орендодавцем якого є Фонд державного майна, його регіональні
відділення та представництва, із зазначенням умов передачі майна в оренду,
вартості такої оренди, орендаторів майна тощо.
Відповідальна
особа
(міністр/ Заступник Голови Фонду відповідно до
заступник
міністра,
керівник/ функціональних обов’язків
заступник
керівника
іншого
центрального органу виконавчої
влади)
Головний виконавець у міністерстві Департамент орендних відносин
або в іншому центральному органі
виконавчої влади
Опис проблем, які повинні бути
розв’язані
за
результатами
здійснення заходу (чітко визначена
проблематика, суть корупційних
ризиків)

Строки здійснення
Очікуваний результат

Інформування громадськості
щодо
цільового використання державного
майна у разі передачі його в оренду.
Корупційним ризиком є зловживання
суб’єктами господарювання – балансоутримувачами державного майна під час
його розпорядження, зокрема надання
такого майна у користування без
укладення договорів оренди, нецільового
використання державного майна.
Реєстр сформовано та оприлюднено на
офіційному веб-сайті Фонду.
Запобігання виникнення факторів, які
можуть
привести
до
здійснення
корупційних правопорушень

Експертні, громадські кола, стейкхолдери, яких міністерство, інший
центральний
орган
виконавчої
влади залучає для планування та
здійснення заходів
Оцінка необхідних ресурсів для Людські ресурси Фонду та регіональних
здійснення заходу
відділень.
Етапи здійснення заходу та комунікаційна підтримка
Етапи здійснення заходу (опис)

Щоквартальне оновлення інформації
щодо
реєстру
договорів
оренди
державного майна, орендодавцем якого є
Фонд
державного
майна,
його

регіональні
відділення
та
представництва, із урахуванням змін
щодо їх кількості, строків дії, вартості
передачі в оренду тощо.
Строк
Постійно
Індикатор здійснення заходу
Ведення реєстру договорів оренди
державного майна, орендодавцем якого є
Фонд
державного
майна,
його
регіональні
відділення
та
представництва, та постійне оновлення
оприлюдненої інформації
Комунікаційна
компанія
(як Розміщення інформації на офіційному
міністерство, інший центральний веб-сайті Фонду державного майна
орган
виконавчої
влади України
інформуватиме громадян)

