
РЕЗУЛЬТАТИ 
поточного моніторингу

проекту «Економічний розвиток, управління та зростання
підприємництва»

(повне найменування проекту (програми)

ПіврІчний/річний/заключний (зазначити 
необхідне)

РІЧН И Й

Період звітування 6 лютого 2020 року -  31 грудня 2020 року
1. Вихідні дані проекту (програми)

Партнер з розвитку
І— _____________________________________________________________ „_________________________________________________________ ____

Уряд СІЛА через Агентство США з 
міжнародного розвитку

Бенефіціар Фонд державного майна України
Реципієнт Фонд державного майна України
Номер реєстраційної картки проєкту 4484

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів

Узагальнені результати реалізації проєкту 
(програми) в кількісних та/або якісних 
показниках

В рамках проєкту «Економічний розвиток, 
управління та зростання підприємництва» 
(далі -  Проект ЕБОЕ), в частині 
впровадження «Підтримки реформи 
державних підприємств» (далі -  80ЕК.К), 
надано експертну підтримку Фонду 
державного майна України щодо 
вдосконалення процесів приватизації та 
підготовці портфелю приватизаційних 
проектів; пропозицій щодо покращення 
процесів приватизації; пропозиції га 
рекомендації щодо вдосконалення його 
інформаційних систем.

Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено 
інформацію про результати реалізації проєкту 
(програми) та інші матеріали або документи, 
розроблені в рамках проєкту (програми)
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Загальна сума витрачених під час реалізації 
: проєкту (програми) коштів міжнародної 
1 технічної допомоги на кінець звітного періоду 

(за наявності), 
у тому числі за категоріями:

473 848,15 дол. США

послуги з організації тренінгів, навчання, 
опитування, інформаційні кампанії

1 252.00 дол. США

консультаційні послуги 398 953.15 дол. США

обладнання 4 090,00 дол. США

будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд —

адміністративні витрати виконавця 982.00 дол. США
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні : Заплановані Фактичні результати на кінець звітного



критерії результативності 
проекту (програми)

Підтримка Фонду в
успішній реалізації та
управлінні початковими 
етапами реформи та 
приватизації Ді ї,

результати на 
кінець звітного 

періоду

Збігається з 
фактичними 

результатами па 
кінець ЗВІТНОГО

періоду

періоду

Підготовлено пропозиції та рекомендації 
Фонду щодо покращення процесів 
приватизації, надано підтримку у  
підготовці портфелю приватизаційних 
проектів

Налагоджена робота з усіма 
підрозділами ФДМУ щодо спільної 
взаємодії задля вирішення завдань в 

І рамках проекту
[ - Надана підтримка щодо
і впровадження Інструментів управління 
і проектами на основі М8 ОШсе 365 та М8 
і Рго]есі.

Надана підтримка щодо успішного 
завершення проекту приватизації готелю 
«Дніпро» у м, Києві.

Здійснено технічну підтримку ЩОДО 

підготовки низки об'єктів малої 
приватизації.

Підготовлено пропозиції та рекомендації 
Фонду гцодо проведення аудиту ІТ-систем 
Фонду, виявлення загроз й уразливих місць 
та вдосконалення цих ІТ-систем

Складено перелік ризиків та 
вразливих місць із відповідними 
рекомендаціями щодо їх усунення.

Надано рекомендації розробки 
стратегії ІТ-інфраструктури Фонду.

Надано пропозиції щодо реалізації 
ГТ-лроектів Фонду, зокрема модернізації 
промо-сторінки Фонду для висвітлення 
процесів приватизації
(ргі\аіІ2аГІоп.£0\.иа). розробки промо- 
сторіики ФДМУ щодо оренди державного 
майна (о ге псі а. ао\. на), віртуальних кімнат 
даних про об’єкти приватизації.

Автоматизація бізнес-процесу
приватизації малих об ’ектів приватизації 
і використанням Інформаційної системи 
управління об 'ектами державша 
власності Фонду на базі Програмного 
продукту '‘ІІпіїуВа&е.ВРМ" яка 
впроваджується у Фонді державного 
майна України. __ :



- Запущено процес створення 
комплексної системи підтримки процесу 
приватизації. За допомогою Інформаційної 
системи управління об'єктами державної 
власності Фонду на баті Програмного 
продукту "СпіїуВазе.ВРМ". яка є новою 
на ринку та мас великий потенціал для 
подальшого розвитку.

- Налагоджено співпрацю з
представниками розробників
Інформаційної системи управління 
об’єктами державної власності Фонду на 
базі Програмного продукту
“ШіїуВазе.ВРМ” з метою розробки нових 
функціональних можливостей системи та 
внесення змін до початковою 
функціоналу системи, що дозволило 
розширити можливості автоматизації 
бізнес-процесів та налаштування системи

Сприяння у створенні 
державної автоматизованої 
шформаційно- 
іелекому нікаційної 
системи для оцінки 
варі ості неру хомого майна 
і а автоматичного
формування електронних 
довідок про оціночну 
вартість об'єкта
нерухомості (далі 
Система).

як ціле.
Створено ВРМ1Ч модель (модель та 

нотація бізнес-процесів) для приватизації 
єдиних майнових комплексів державних 
підприємств та автоматизовано за
допомогою Інформаційної системи
управління об'єктами державної власності 
Фонду на базі Програмного продукту 
‘’ПпіІуВазе.ВРМ”.

Узгоджено технічне завдання з Фон о ом, 
здійснено закупівлю послуг розробників 
програмного забезпечення для створення 
державної інформаціішо-
телекомунікаційної Системи для оцінки 
вартості нерухомого майна та 
автоматичного формування електронних 
довідок про оціночну вартість об скта 
нерухомості (Система)

Забезпечено організацію тендерної 
закупівлі щодо розробки та впровадження 
автоматизованої інформаційно-
телекомунікаційної системи, зокрема 
визначені основні вимоги до виконавця 
послуг щодо розробки автоматизованої 
Інформаційно-телекомунікаційної 
системи та її оцінки.

Для виконання цього завдання було 
обрано виконавця таких послуг, а саме 
українська компанія, яка відповідає 
вимогам за критеріями оцінки. _



Організовано та проведено внутрішню 
демонстраційну сесію роботи
автоматизованої інформаційно-
телекомунікаційної системи та її 
функціональних можливостей. за участі 
ключових стейкхолдерів, а саме: Голови 
Фонду, експерта Світового Банку, який 
приймав участь у розробці алгоритму 
оцінки об'єктів нерухомості, та старшого 
радника програми ІІ5АІР.______________

___________ 4, Узагальнена оцінка бенефіцІаром результатів проекту (програми)_______ ____
Продовження реалізації ефективної приватизації, проведенні кампанії з інформування 
громадськості з метою підвищення обізнаності населення та бізнесу про приватизаційні 
процеси в Україні, а також довіри громадян до державних інституцій, оренди державного 
майна, ефективного реформування українських державних підприємств, та оціночної 
цяльності шляхом надання консультаційної та комунікаційної підтримки Фонду та 
вдосконалення його інформаційних систем, що в свою чергу сприятиме зменшенню корупції, 
стимулюванню приватного сектору та економічному зростанню У к р а їн и .______________ _

5. Проблемні питання та/або пропозиції
Проблемні питання не виникали.

Координатор проекту А. О. ЄГОРОВ
(ініціали та прізвище)


