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ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

09.04.2019                                      Київ                                      № 357 
 

 
Про затвердження Плану заходів 
Фонду державного майна України  

з  виконання плану пріоритетних  
дій Уряду на 2019 рік  

 

 
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від  18 грудня 

2018 року № 1106-р «Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2019 
рік» з урахуванням вимог розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 03 квітня 2017 року № 275 «Про затвердження середньострокового плану 
пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 

рік»  
  

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити План заходів Фонду державного майна України з 
виконання плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік (далі – План заходів), що 

додається.  
 

2. Керівникам структурних підрозділів та регіональних відділень Фонду 
державного майна України (далі – Фонд)  відповідно до своєї компетенції 
забезпечити : 

1) виконання Плану заходів; 
2) досягнення цільових кількісних показників, які передбачається 

досягнути до кінця 2019 року і в середньостроковій перспективі, відповідно до 
пріоритету «6. Управління державною власністю та приватизація»  мети  

«I. Економічне зростання»  Середньострокового  плану  пріоритетних дій Уряду 
до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від  

3 квітня 2017 року № 275-р, наведених у додатку 1 до цього наказу. 
 

3. Керівникам структурних підрозділів Фонду у разі неможливості 
забезпечення виконання у визначений Планом заходів строк завдань за 10 днів 

до закінчення строку подавати Кабінету Міністрів України обґрунтовані 
пропозиції щодо перенесення строку виконання у межах 2019 року для 
розгляду на засіданні відповідного урядового комітету. 

 
4. Керівникам структурних підрозділів Фонду щокварталу до 23 числа 

останнього місяця та у тижневий строк  після завершення 2019 року надавати 
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Управлінню законодавчого забезпечення та взаємодії з державними органами 
Департаменту законодавчого, комунікаційного забезпечення та роботи з 
громадськістю інформацію про виконання Плану заходів у паперовому та 

електронному вигляді (тел. 36-13, e-mail: ulia@spfu.gov.ua). 
 

5. Департаменту приватизації та Департаменту управління державними 
підприємствами та корпоративними правами держави надавати щокварталу до 

23 числа останнього місяця  та у тижневий строк  після завершення 2019 року 
Управлінню законодавчого забезпечення та взаємодії з державними органами 

Департаменту законодавчого, комунікаційного забезпечення та роботи з 
громадськістю в паперовому та електронному вигляді (тел. 36-13, e-mail: 

ulia@spfu.gov.ua) відповідно до своєї компетенції звіт/інформацію про стан 
виконання Плану заходів та досягнення цільових кількісних показників, яких 

передбачається досягнути до кінця 2019 року, за формою, наведеною у  
додатку 2 до цього наказу. 

 
6. Управлінню законодавчого забезпечення та взаємодії з державними 

органами Департаменту законодавчого, комунікаційного забезпечення та 

роботи з громадськістю за результатами узагальнення інформації структурних 
підрозділів Фонду готувати для подання Секретаріату Кабінету Міністрів 

України щокварталу до 1 числа наступного місяця та у місячний строк після 
завершення 2019 року звіт/інформацію про результати діяльності щодо 

виконання плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік та досягнення цільових 
кількісних показників, яких передбачається досягнути до кінця 2019 року. 

 
7. Першому заступнику, заступникам Голови Фонду з урахуванням 

розподілу функціональних обов’язків, в. о. керівника апарату Фонду 
забезпечити контроль за виконанням завдань Плану заходів за відповідними 

напрямами роботи Фонду. 
 
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 
 

 
 

 
В. о. Голови Фонду                                                    В. ТРУБАРОВ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Фонду державного майна України  

від 09.04.2019  № 357 

 

 

План заходів Фонду державного майна України з виконання плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік 
№ 

з/п 

Кроки Обґрунтування Відповідальні за 

виконання 

Строк Зміст заходу Фонду Відповідальні 

структурні 

підрозділи 

Фонду 

Індикатор 

виконання 

Очікувані 

результати 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ 

4. Створення системи моніторингу та контролю державної допомоги суб’єктам господарювання  
1.  27. Розроблення та 

подання Кабінетові 
Міністрів України 
законопроектів щодо 
внесення змін до Закону 
України «Про державну 
допомогу суб’єктам 
господарювання», 
Податкового кодексу 
України та Митного 
кодексу України з 
метою приведення у 
відповідність із Законом 
України «Про державну  
допомогу суб’єктам 
господарювання» 
 

усунення 
правових колізій 
та 
неузгодженостей 
на підставі 
практики 
застосування 
Закону України 
«Про державну 
допомогу 
суб’єктам 
господарювання» 

Антимонопольний 
комітет 
Мінфін 
інші центральні 
органи виконавчої 
влади 

квітень  У разі залучення в 
межах компетенції 
Фонду взяти участь в 
опрацюванні 
законопроектів щодо 
внесення змін до Закону 
України «Про державну 
допомогу суб’єктам 
господарювання», 
Податкового кодексу 
України та Митного 
кодексу України з 
метою приведення у 
відповідність із 
Законом України «Про 
державну  
допомогу суб’єктам 
господарювання» 

Управління 
законодавчого 
забезпечення та 
взаємодії з 
державними 
органами 
 
Структурні 
підрозділи 
Фонду 

подано до 
Верховної Ради 
України 
відповідні 
законопроекти 

упорядкування 
процедури 
надання 
державної 
допомоги 
суб’єктам 
господарювання  

6. Управління державною власністю та приватизація  

2.  43. Відбір, призначення 
керівників на особливо 
важливих для економіки 
суб’єктах 
господарювання 

здійснення 
ефективного 
управління 
суб’єктами 
господарювання 

Секретаріат Кабінету 
Міністрів України 
суб’єкти управління 
об’єктами державної 
власності (за згодою)  

протягом року Забезпечити відбір, 
призначення керівників 
на особливо важливих 
для економіки 
суб’єктах 

Управління 
корпоративних 
прав держави     

Управління 

укладено 
контракти з 
керівниками 
п'яти особливо 
важливих для 

підвищення 
операційної та 
фінансової 
ефективності 
суб’єктів 



Продовження таблиці 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

державного сектору 
економіки  
 

державного 
сектору 
економіки  
 

 господарювання 
державного сектору 
економіки, які 
знаходяться в 
управлінні Фонду 

інвестиційної 
діяльності та 
державних 
підприємств    

економіки 
державних 
підприємств 

господарюван
ня, 
забезпечення 
прозорості 
діяльності 
суб’єктів 
господарюван
ня державного 
сектору 
економіки  
 

3.  44. Відбір, призначення 
членів наглядових рад 
на особливо важливих 
для економіки суб’єктах 
господарювання 
державного сектору 
економіки  
 

здійснення 
ефективного 
управління 
суб’єктами 
господарювання 
державного 
сектору 
економіки  

Секретаріат Кабінету 
Міністрів України 
суб’єкти управління 
об’єктами державної 
власності (за згодою)  

протягом року  Забезпечити відбір, 
призначення керівників 
на особливо важливих 
для економіки 
суб’єктах 
господарювання 
державного сектору 
економіки, які 
знаходяться в 
управлінні Фонду 

Управління 
корпоративних 
прав держави     

сформовано 
наглядові ради 
на п'яти 
особливо 
важливих для 
економіки 
суб'єктах 
господарюванн
я державного 
сектору 
економіки 

підвищення 
операційної та 
фінансової 
ефективності 
суб’єктів 
господарюван
ня, 
забезпечення 
прозорості 
діяльності 
суб’єктів 
господарюван
ня державного 
сектору 
економіки  
 

4.  45. Здійснення передачі 
державних підприємств 
із сфери управління 
суб’єктів управління до 
сфери управління 
Фонду державного 
майна з метою їх 
подальшої приватизації  
 
 

оптимізація 
частки 
державного 
сектору 
економіки  

суб’єкти управління 
об’єктами державної 
власності (за згодою) 
Фонд державного 
майна  

протягом року  Забезпечити моніторинг 
здійснення передачі 
державних підприємств 
із сфери управління 
суб’єктів управління до 
сфери управління 
Фонду з метою їх 
подальшої приватизації 

Управління 
підготовки до 
приватизації 
 
Управління 
корпоративних 
прав держави    

зменшено 
кількість 
підприємств, 
що 
перебувають у 
сфері 
управління 
органів 
виконавчої 
влади 

створення 
умов для 
виконання 
показників 
надходження 
до державного 
бюджету 
коштів від 
приватизації  
 
 



Продовження таблиці 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
5.  48. Розроблення та 

подання Кабінетові 
Міністрів України 
переліку об’єктів 
великої приватизації, 
що підлягають 
приватизації у 2019 році  

оптимізація 
державного 
сектору 
економіки  

Фонд державного 
майна  
суб’єкти управління 
об’єктами державної 
власності (за згодою)  

Січень 
 

Виконано 
розпорядження 
Кабінету 
Міністрів 
України від 16 
січня 2019 
року  
№ 36-р «Про 
затвердження 
переліку 
об’єктів 
великої 
приватизації 
державної 
власності, що 
підлягають 
приватизації»  

Розробити та подати 
Кабінетові Міністрів 
України перелік 
об’єктів великої 
приватизації 

Управління 
формування 
переліків 
об’єктів 
приватизації 

Прийнято 
розпорядження 
Кабінету 
Міністрів 
України 

забезпечення 
приватизації 
об’єктів 
великої 
приватизації  
 

6.  49. Затвердження 
переліку об’єктів малої 
приватизації, що 
підлягають приватизації 
у 2019 році  
 

оптимізація 
державного 
сектору 
економіки  

Фонд державного 
майна 
 суб’єкти управління 
об’єктами державної 
власності (за згодою)  

січень 
 

Виконано 
наказ  Фонду 
від 27.12.2018 
№ 1637 «Про 
затвердження 
переліків 
об’єктів малої 
приватизації, 
що підлягають 
приватизації в 
2019 році» 

Затвердити переліки 
об’єктів малої 
приватизації, що 
підлягають приватизації 
у 2019 році  
 

Управління 
формування 
переліків 
об’єктів 
приватизації 

видано наказ 
Фонду 
державного 
майна 

забезпечення 
приватизації 
об’єктів малої 
приватизації  
 

7.  50. Приватизація 
об’єктів великої 
приватизації державної 
власності відповідно до 
затвердженого  

оптимізація 
державного 
сектору 
економіки  

Фонд державного 
майна  

протягом року  
 

Забезпечити 
приватизацію об’єктів 
державної власності 
відповідно до 
затвердженого 

Департамент 
приватизації  
 
Управління 
продажу 

проведено 
продаж об'єктів 
великої 
приватизації 
державної 

надходження 
коштів до 
державного 
бюджету від 
продажу 



Продовження таблиці 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кабінетом Міністрів 
України переліку 
об’єктів великої 
приватизації державної 
власності  
 

Кабінетом Міністрів 
України переліку 
об’єктів державної 
власності, що 
підлягають приватизації 

об’єктів великої 
приватизації 
Управління  
підготовки до 
приватизації 
 
 

власності об’єктів 
великої 
приватизації 
державної 
власності  
 

8.  51. Продаж об’єктів 
малої приватизації через 
електронні майданчики 
на базі електронної 
торгової системи 
державного 
підприємства 
“ПРОЗОРРО. 
ПРОДАЖІ”  
 

зменшення 
корупційного 
чинника завдяки 
прозорим 
процедурам в 
режимі реального 
часу  

Фонд державного 
майна 
Мінекономрозвитку 
державне 
підприємство 
“ПРОЗОРРО. 
ПРОДАЖІ” (за 
згодою)  

протягом року  Забезпечити 
виставлення на продаж 
об’єктів малої 
приватизації через 
електронні майданчики 
на базі електронної 
торгової системи 
державного 
підприємства 
“ПРОЗОРРО. 
ПРОДАЖІ”  
 

Управління 
продажу 
об’єктів малої 
приватизації 

виставлено на 
продаж не 
менше 500 
об'єктів малої 
приватизації 
відповідно до 
затвердженого 
Фондом 
державного 
майна переліку 
об'єктів малої 
приватизації, 
що підлягають 
приватизації 
 

оптимізація 
державного 
сектору 
економіки, 
надходження 
коштів до 
державного 
бюджету від 
продажу  
 

9.  52. Розроблення та 
подання Кабінетові 
Міністрів України 
проекту Закону України 
“Про внесення змін до 
Закону України “Про  
оренду державного та 
комунального майна” в 
частині запровадження 
процедури електронних 
торгів для оренди 
державного майна  
 
 

сприяння 
розвитку ринку 
оренди 
державного майна  

Мінекономрозвитку 
Фонд державного 
майна 
 Мінфін  
Мін’юст  

лютий  Взяти участь  в 
опрацюванні проекту 
Закону України "Про 
внесення змін до Закону 
України "Про оренду 
державного та 
комунального майна" в 
частині запровадження 
процедури електронних 
торгів для оренди 
державного майна 

Управління 
орендних 
відносин 

подано до 
Верховної Ради 
України 
законопроект  

створення 
прозорої 
процедури 
передачі 
державного 
майна в 
оренду, 
залучення 
широкого кола 
потенційних 
орендарів та 
збільшення 
надходжень до 
державного  
бюджету від 
оренди 
державного 
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майна  
 
 

12. Сприяння продуктивній зайнятості, реформа ринку праці 

10.  95. Реалізація положень 
та підбиття підсумків 
виконання положень 
Генеральної угоди про 
регулювання основних 
принципів і норм 
реалізації соціально-
економічної політики і 
трудових відносин в 
Україні  
 

необхідність 
захисту прав та 
реалізації 
гарантій 
працівників  

Мінсоцполітики 
центральні органи 
виконавчої влади 
обласні, Київська 
міська 
держадміністрації 
державні колегіальні 
органи (за згодою) за 
участю 
всеукраїнських 
об’єднань  
профспілок та 
об’єднань 
організацій 
роботодавців  
 

протягом року  Надавати інформацію  
про хід виконання 
Фондом плану заходів 
щодо реалізації 
положень Генеральної 
угоди про регулювання 
основних принципів і 
норм реалізації 
соціально-економічної 
політики і трудових 
відносин в Україні 
відповідно до 
доручення в. о.  Голови 
Фонду від 29.03.2017                       
№ К/10 

Управління 
законодавчого 
забезпечення та 
взаємодії з 
державними 
органами 

 

Структурні 
підрозділи 
Фонду 

кожного 
півріччя 
підведено 
підсумки 
виконання 
положень 
Генеральної 
угоди 

забезпечення 
захисту 
соціально-
трудових прав 
та реалізації 
гарантій 
працівників  
 

11.  96. Здійснення заходів з 
метою проведення 
колективних 
переговорів з укладення 
Генеральної угоди на 
новий строк  
 

виконання норм 
Закону України 
“Про колективні 
договори і угоди”  

Мінсоцполітики  
інші центральні 
органи виконавчої 
влади обласні, 
Київська міська 
держадміністрації 
державні колегіальні 
органи (за згодою) за 
участю 
всеукраїнських 
об’єднань 
профспілок та 
об’єднань 
організацій 
роботодавців  
 
 
 

протягом року  У разі залучення в 
межах компетенції 
Фонду брати участь у 
заходах з проведення 
колективних 
переговорів з укладення 
Генеральної угоди на 
новий строк 

Управління 
інвестиційної 
діяльності та 
державних 
підприємств    

підготовлено 
проект 
(пропозиції до 
проекту) 
Генеральної 
угоди на новий 
строк 

узгодження 
інтересів 
сторін 
соціального 
діалогу  
 

18. Впровадження принципів Третього енергетичного пакета  ЄС 
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12.  146. Завершення 
реструктуризації 
Національної 
акціонерної компанії 
“Нафтогаз України” в 
частині відокремлення 
діяльності з 
транспортування та 
зберігання 
(закачування, відбору) 
природного газу  
 

виконання вимог 
Третього 
енергетичного 
пакета ЄС; плану 
реструктуризації  
Національної 
акціонерної 
компанії 
“Нафтогаз 
України” з метою 
відокремлення 
діяльності з 
транспортування 
та зберігання 
(закачування, 
відбору) 
природного газу  
 

Національна 
акціонерна компанія 
“Нафтогаз України” 
(за згодою) 
Міненерговугілля 
Мінекономрозвитку 
Мінфін  
Фонд державного 
майна  
НКРЕКП (за згодою) 
Антимонопольний 
комітет  
  

протягом року  Взяти  участь у 
завершенні 
реструктуризації ПАТ 
«Національна 
акціонерна компанія 
«Нафтогаз України», у 
частині відокремлення 
діяльності з 
транспортування та 
зберігання 
(закачування, відбору) 
природного газу 

Управління 
корпоративних 
прав держави   
  
Управління з 
питань 
розпорядження 
державним 
майном 
 

передано на 
баланс ПАТ 
"Магістральні 
газопроводи 
України" 
майно, що 
використовуєть
ся для 
забезпечення 
транспортуван
ня та 
зберігання 
(закачування, 
відбору) 
природного 
газу; 
передано 
частину 
функцій від 
ПАТ 
"Укртрансгаз" 
до ПАТ 
"Магістральні 
газопроводи 
України" 
 
 
 
 
 
 
 

завершення 
реструктуриза
ції 
Національної 
акціонерної 
компанії 
“Нафтогаз 
України” з 
метою 
створення 
конкурентного  
ринку 
природного 
газу в Україні  
 

19. Реформа вугільної галузі 

13.  151. Актуалізація 
нормативних актів щодо 
плану 
передприватизаційної 
підготовки підприємств 
вугільної галузі  

необхідність 
здійснення 
заходів із 
роздержавлення 
підприємств 
вугільної галузі 

Міненерговугілля 
Мінекономрозвитку 
Фонд державного 
майна  

червень  Взяти  участь  в 
опрацюванні 
нормативних актів 
щодо плану 
передприватизаційної 
підготовки підприємств 

Управління 
підготовки до 
приватизації 

прийнято 
відповідні акти 

активізація 
процесу 
приватизації 
вугледобувних 
та інших 
державних 
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 (приватизація)  вугільної галузі  підприємств 
галузі  
 

27. Забезпечення якості та ефективності транспортних сервісів  

14.  214. Концесія майна 
державних підприємств 
“Стивідорна компанія 
“Ольвія”, “Херсонський 
морський торговельний 
порт”  
 

залучення 
приватних 
інвестицій для 
розвитку об’єктів 
портової 
інфраструктури  

Мінінфраструктури 
Фонд державного 
майна  
державне 
підприємство 
“Адміністрація 
морських портів 
України” (за згодою)  

грудень  Взяти участь в  межах 
компетенції Фонду у 
забезпеченні концесії 
майна державних 
підприємств 
“Стивідорна компанія 
“Ольвія”, “Херсонський 
морський торговельний 
порт” 

Управління 
орендних 
відносин (в 
межах своєї 
компетенції) 
Департамент 

оцінки майна, 

майнових прав та 

професійної 

оціночної 

діяльності (в 

межах своєї 

компетенції) 

підписано 
концесійний 
договір з 
переможцем 
концесійного 
конкурсу 

розвиток 
об’єктів 
портової 
інфраструктур
и  
 

II. ЕФЕКТИВНЕ ВРЯДУВАННЯ 

1. Реформування системи державного управління 
15.  231. Запровадження 

пріоритетних послуг в 
електронній формі  
 

переведення в 
електронну 
форму найбільш 
важливих 
публічних послуг 
відповідно до 
суспільного 
запиту та вимог 
ЄС  

Державне агентство 
з питань 
електронного 
урядування 
Мінекономрозвитку 
інші центральні 
органи виконавчої 
влади  

вересень  
 
 
 
 
 
протягом року  

У разі залучення в 
межах компетенції 
Фонду взяти участь у 
роботі щодо 
запровадження 
пріоритетних 
електронних послуг 

Управління 
законодавчого 
забезпечення та 
взаємодії з 
державними 
органами 

Департамент 
моніторингу, 
прогнозування 
та 
інформаційних 
технологій (в 
межах 
компетенції) 

Структурні 
підрозділи 
Фонду 

прийнято 
відповідний 
акт Кабінету 
Міністрів 
України 
 
запроваджено 50 

нових суспільно 

важливих 

публічних 

електронних 

послуг (загальна 

кількість до 

кінця 2019 року - 

150 електронних 

публічних 

послуг) 

підвищення 
якості 
обслуговуванн
я громадян та 
представників 
бізнесу, 
ліквідація 
корупційних 
ризиків  
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16.  232. Запровадження 
системи електронної 
взаємодії державних 
електронних  
інформаційних ресурсів  
 

здійснення 
обміну 
електронними 
даними між  
суб’єктами 
владних 
повноважень з 
державних 
електронних 
інформаційних 
ресурсів під час 
надання 
адміністративних 
послуг та 
здійснення інших 
повноважень 
відповідно до 
покладених на 
них завдань  

Державне агентство 
з питань 
електронного 
урядування  
Секретаріат Кабінету 
Міністрів України 
Адміністрація 
Держспецзв’язку 
інші центральні 
органи виконавчої 
влади  
 

протягом року  У разі залучення в 
межах компетенції 
Фонду взяти участь у 
роботі щодо 
запровадження системи 
електронної взаємодії 
державних електронних 
інформаційних ресурсів 

Департамент 
моніторингу, 
прогнозування 
та 
інформаційних 
технологій 
 
 
Структурні 
підрозділи 
Фонду 

підключено 10 
державних 
електронних 
інформаційних 
ресурсів до 
системи 
електронної 
взаємодії 
державних 
електронних 
інформаційних 
ресурсів; 
здійснено 
інтеграцію 
системи 
електронної 
взаємодії 
державних 
електронних 
інформаційних 
ресурсів з 
Національним 
реєстром 
електронних 
інформаційних 
ресурсів 

створення веб-
сервісів для 
підключення 
реєстрів до 
системи 
електронної 
взаємодії 
державних  
електронних 
інформаційних 
ресурсів  
 

2. Розвиток електронного урядування  
17.  236. Розроблення та 

подання Кабінетові 
Міністрів України 
проекту розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України “Про 
затвердження плану 

впровадження 
комплексного 
плану розвитку 
електронних 
послуг  

Державне агентство 
з питань 
електронного 
урядування 
Мінекономрозвитку 
інші центральні 
органи виконавчої 

березень  У разі залучення в 
межах компетенції 
Фонду взяти участь в 
опрацюванні проекту 
розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України "Про 

Управління 
законодавчого 
забезпечення та 
взаємодії з 
державними 
органами 
 

прийнято 
розпорядження 
Кабінету 
Міністрів 
України 

формування 
ефективної 
системи 
електронних 
послуг для 
задоволення 
інтересів 
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заходів щодо реалізації 
Концепції розвитку 
системи надання 
електронних послуг на 
2019 - 2020 роки”  
 

влади  затвердження плану 
заходів щодо реалізації 
Концепції розвитку 
системи надання 
електронних послуг на 
2019-2020 роки" 
 
 
 

Департамент 
моніторингу, 
прогнозування 
та 
інформаційних 
технологій 
 

фізичних та 
юридичних 
осіб  
 

18.  238. Розвиток відкритих 
даних  
 

реалізація права 
на доступ до 
інформації, 
підвищення 
відкритості і 
прозорості 
діяльності органів 
державної влади 
та стимулювання 
інновацій шляхом 
внесення змін до 
постанови 
Кабінету 
Міністрів України 
від 21 жовтня 
2015 р. № 835 
“Про 
затвердження 
Положення про 
набори даних, які 
підлягають 
оприлюдненню у 
формі відкритих 
даних”, зокрема 
щодо 
удосконалення 
зазначеного 
Положення та  
уточнення 
переліку наборів 

Державне агентство 
з питань 
електронного 
урядування  
інші центральні 
органи виконавчої 
влади Адміністрація 
Держспецзв’язку  

протягом року  У разі залучення в 
межах компетенції 
Фонду взяти участь у 
роботі щодо розвитку 
відкритих даних 

Департамент 
моніторингу, 
прогнозування 
та 
інформаційних 
технологій  
 
Управління 
комунікаційного 
забезпечення та 
роботи з 
громадськістю 
 
Структурні 
підрозділи 
Фонду 
 
 

прийнято 
постанову 
Кабінету 
Міністрів 
України; 
забезпечено 
модерування 
наборів даних 
органів 
виконавчої 
влади та 
органів 
місцевого 
самоврядуванн
я на 
модернізовано
му Єдиному 
державному 
веб-порталі 
відкритих 
даних 
data.gov.ua та 
покращено їх 
якість 

забезпечення 
ефективності 
повторного 
використання 
інформації 
органів 
виконавчої 
влади, 
підвищення 
відкритості та 
прозорості їх 
діяльності; 
налагодження 
ефективної 
взаємодії 
органів 
виконавчої 
влади з 
громадськістю; 
стимулювання 
розвитку 
інформаційного 
суспільства в 
Україні  
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даних  
 

19.  239. Проведення 
обстеження ІТ-систем 
органів державної влади 
та органів місцевого 
самоврядування  
 

оцінка поточного 
стану 
інформаційних 
систем, 
програмного та 
апаратного 
забезпечення 
органів державної 
влади та органів 
місцевого 
самоврядування з 
метою 
подальшого 
проведення 
аналізу процесів, 
технологій та 
структури ІТ-
систем  

Державне агентство 
з питань 
електронного 
урядування 
Адміністрація 
Держспецзв’язку 
інші центральні 
органи виконавчої 
влади  
місцеві 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою)  

протягом року  У разі залучення в 
межах компетенції 
Фонду взяти участь у 
проведенні обстеження 
ІТ-систем органів 
державної влади та 
органів місцевого 
самоврядування  
 

Департамент 
моніторингу, 
прогнозування 
та 
інформаційних 
технологій 

проведено 
обстеження ІТ-
систем понад 
75 органів 
державної 
влади та понад 
20 органів 
місцевого 
самоврядування; 
розроблено 
рекомендації 
щодо стратегії 
їх управління 
та розвитку 

виявлення 
можливостей 
існуючих 
інформаційних 
систем для 
здійснення 
взаємодії між 
ними; 
формування 
переліку 
державних 
інформаційних 
ресурсів для 
наповнення 
Національного 
реєстру 
державних 
електронних 
інформаційних 
ресурсів  
 

20.  241. Забезпечення 
розвитку обміну 
електронними 
документами між 
центральними органами 
виконавчої влади  
 

автоматизація 
процесів 
створення, 
відправлення, 
передавання, 
одержання, 
оброблення, 
використання, 
зберігання, 
знищення 
електронних 
документів  

Державне агентство 
з питань 
електронного 
урядування 
центральні органи 
виконавчої влади 
Секретаріат Кабінету 
Міністрів України 
Адміністрація 
Держспецзв’язку 
місцеві 
держадміністрації  
 

протягом року  Взяти участь в межах 
компетенції Фонду у 
роботі щодо 
удосконалення 
розвитку обміну 
електронними 
документами між 
центральними органами 
виконавчої влади  
 

Управління 
документального 

забезпечення та 
контролю (в 
межах своєї 
компетенції) 

Департамент 
моніторингу, 
прогнозування 
та 
інформаційних 
технологій (в 
межах своєї 
компетенції) 
 

забезпечено 
здійснення 
обміну 
документами 
між 
центральними 
органами 
виконавчої 
влади 
виключно в 
електронній 
формі з 
використанням 
засобів 
системи 
електронної 

підвищення 
ефективності 
діяльності 
органів 
державної 
влади  
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взаємодії 
органів 
виконавчої 
влади; 
впроваджено в 
20 центральних 
органах 
виконавчої 
влади системи 
електронного 
документообігу 

21.  242. Розроблення та 
подання Кабінетові 
Міністрів України 
проекту акта Кабінету 
Міністрів України щодо 
затвердження плану 
заходів із стимулювання 
та підтримки 
запровадження 
технології блокчейн у 
сфері державного 
управління та інших 
сферах  
 

визначення 
завдань з метою 
стимулювання та 
розвитку 
технології 
блокчейн  

Державне агентство 
з питань 
електронного 
урядування  
Мін’юст 
Мінагрополітики 
Адміністрація 
Держспецзв’язку 
інші центральні 
органи виконавчої 
влади  

квітень  У разі залучення в 
межах компетенції 
Фонду взяти участь в 
опрацюванні проекту 
акта Кабінету Міністрів 
України щодо 
затвердження плану 
заходів із 
стимулювання та 
підтримки 
запровадження 
технології блокчейн у 
сфері державного 
управління та інших 
сферах 

Департамент 
моніторингу, 
прогнозування 
та 
інформаційних 
технологій 

 

Структурні 
підрозділи 
Фонду 

прийнято акт 
Кабінету 
Міністрів 
України 

запровадження 
високоефектив
ного механізму 
захисту 
цілісності та 
доступності 
інформації, 
застосування 
децентралізова
ного принципу 
створення 
інформаційних 
систем  
 

22.  248. Створення центру 
компетенцій у сфері 
електронного 
урядування “E-Gov 
HUB”  
 

створення 
сучасної 
платформи 
співпраці 
держави, 
міжнародних 
партнерів, медіа, 
бізнесу, 
науковців, 
експертів і 
громадян  

Державне агентство 
з питань 
електронного 
урядування 
Секретаріат Кабінету 
Міністрів України 
Фонд державного 
майна  

протягом року  У разі надходження 
відповідного звернення 
від Державного 
агентства з питань 
електронного 
урядування взяти 
участь у створенні 
центру компетенцій у 
сфері електронного 
урядування “E-Gov 
HUB” 

Управління 
орендних 
відносин 

впроваджено 
першу чергу 
центру 
компетенцій у 
сфері 
електронного 
урядування "E-
Gov HUB Hub" 

об’єднання 
реформаторськ
их зусиль та 
компетенцій 
держави, 
міжнародних 
партнерів, 
медіа, бізнесу, 
науковців, 
експертів і 
громадян для 
більш 
ефективної 
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роботи, 
втілення 
ключових 
реформ 

4. Реформування системи управління державними фінансами 
23.  266. Розроблення та 

подання Кабінетові 
Міністрів України 
Бюджетної декларації 
на 2020 - 2022 роки  
 

здійснення 
бюджетної 
реформи в 
частині створення 
надійних 
середньостроко-
вих рамок для 
планування 
бюджету та 
стратегічного 
планування 
діяльності 
головних 
розпорядників 
бюджетних 
коштів 
(визначення в 
межах  
можливостей 
бюджету цілей 
державної 
політики у 
відповідній сфері 
діяльності, 
формування 
та/або реалізацію 
якої забезпечують 
головні 
розпорядники 
коштів, та 
показників їх 
досягнення на 
наступні три 
роки)  

Мінфін  
головні 
розпорядники 
коштів державного 
бюджету  

червень  У разі залучення в 
межах компетенції 
Фонду взяти участь в 
опрацюванні проекту 
Бюджетної декларації 
на 2020- 2022 роки 

Управління 
фінансово-
економічної 
роботи та  
бухгалтерського 
обліку 

 

Структурні 
підрозділи 
Фонду 

схвалено 
Кабінетом 
Міністрів 
України та 
подано до 
Верховної Ради 
України 
Бюджетну 
декларацію на 
2020 - 2022 
роки 

врахування 
показників, 
визначених 
Бюджетною 
декларацією, 
під час 
підготовки 
проекту 
Державного 
бюджету на 
2020 рік та 
інших 
програмних 
документів  
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24.  267. Інтеграція гендерно 

орієнтованого підходу в 
бюджетний процес  
 

підвищення 
ефективності 
розподілу та 
використання 
бюджетних 
коштів з 
урахуванням 
необхідності 
забезпечення 
рівних прав і 
можливостей 
жінок і чоловіків 
та/або їх груп; 
підвищення 
якості публічних 
послуг 
 

Мінфін  
головні 
розпорядники 
коштів державного 
бюджету  

березень  У разі залучення в 
межах компетенції 
Фонду взяти участь в 
опрацюванні 
методичних 
рекомендацій про 
інтеграцію та 
застосування гендерно 
орієнтованого підходу в 
бюджетний процес 

Управління 
фінансово-
економічної 
роботи та  
бухгалтерського 
обліку 

 

 

видано наказ 
Мінфіну щодо 
затвердження 
методичних 
рекомендацій 
про інтеграцію 
та застосування 
гендерно 
орієнтованого 
підходу в 
бюджетний 
процес 

врахування 
головними 
розпорядниками 

бюджетних 
коштів 
гендерних 
аспектів під 
час 
формування 
бюджетних 
програм та 
використання 
бюджетних 
коштів  
 

25.  268. Визначення засад 
проведення огляду 
витрат державного 
бюджету  
 

продовження 
практики 
застосування 
огляду витрат 
державного 
бюджету як 
інструменту 
підвищення 
ефективності 
реалізації 
державної 
політики у сферах 
діяльності та 
врахування його 
результатів у 
бюджетному 
процесі  

Мінфін  
головні 
розпорядники 
коштів державного 
бюджету  

березень  У разі залучення взяти 
участь у межах 
компетенції Фонду у 
визначенні 
організаційних та 
методологічних засад 
огляду витрат 
державного бюджету 

Управління 
фінансово-
економічної 
роботи та  
бухгалтерського 
обліку 
 
Структурні 
підрозділи 
Фонду 

визначено 
Кабінетом 
Міністрів 
України сфери 
та строки 
проведення 
огляду витрат 
державного 
бюджету; 
визначено 
Мінфіном 
організаційно-
методологічні 
засади 
проведення 
огляду витрат 
державного 
бюджету та 
доведено їх до 
відома органів 
влади, що 

удосконалення 
організаційних 
та 
методологічних 
засад 
проведення 
огляду витрат 
державного 
бюджету з 
урахуванням 
оглядів 
видатків 
бюджету, 
проведених у 
2018 році  
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беруть участь в 
оглядах 
видатків у 
визначених 
сферах 

26.  269. Проведення огляду 
витрат  
державного бюджету у 
визначених Урядом 
сферах  
 

продовження 
практики  
застосування 
огляду витрат 
державного 
бюджету як 
інструменту 
підвищення 
ефективності 
реалізації 
державної 
політики у сферах 
діяльності та 
врахування його 
результатів у 
бюджетному 
процесі  

головні 
розпорядники  
коштів державного 
бюджету  
Мінфін  
 

протягом року  У разі залучення в 
межах компетенції 
Фонду  провести огляд 
витрат державного 
бюджету з урахуванням 
визначених Мінфіном 
організаційно-
методологічних засад 
проведення огляду 
витрат державного 
бюджету   

Управління 
фінансово-
економічної 
роботи та  
бухгалтерського 
обліку 
 
Структурні 
підрозділи 
Фонду 

проведено 
огляд витрат 
державного 
бюджету та 
подано 
Кабінетові 
Міністрів 
України 
відповідні звіти 

підвищення 
ефективності 
реалізації 
державної  
політики у 
сферах, щодо 
яких 
проведено 
огляди витрат 
державного 
бюджету; 
врахування 
результатів 
оглядів витрат 
державного 
бюджету під 
час 
формування 
бюджетних 
документів  

27.  271. Удосконалення 
системи державного  
внутрішнього 
фінансового контролю  
 
 

виконання Угоди 
про асоціацію  

Мінфін  
міністерства  
інші центральні 
органи виконавчої 
влади  
 

березень  У разі залучення взяти 
участь у забезпечені 
підготовки та поданні 
інформації про стан 
функціонування 
державного 
внутрішнього 
фінансового контролю з 
пропозиціями щодо 
його удосконалення  

Управління 
внутрішнього 
аудиту 
 
Управління 
фінансово-
економічної 
роботи та  
бухгалтерського 
обліку 
 

підготовлено та 
подано 
Кабінетові 
Міністрів 
України 
інформацію 
про стан 
функціонування 

державного 
внутрішнього 
фінансового 
контролю з 
пропозиціями 
щодо його 

підвищення 
ефективності 
державного 
внутрішнього  
фінансового 
контролю 
шляхом 
удосконалення 
методологічно
го 
забезпечення, 
реалізації 
пілотних 
проектів і 
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удосконалення  навчальних 
заходів з 
внутрішнього 
контролю та 
внутрішнього 
аудиту  

III. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 
6. Розвиток соціальних та реабілітаційних послуг у територіальних громадах 

28.  337. Забезпечення 
соціальної, професійної 
та психологічної 
реабілітації та адаптації 
учасників 
антитерористичної 
операції та операції 
об'єднаних сил 
(АТО/ООС) 

формування та 
розвиток системи 
соціальної, 
професійної та 
психологічної 
реабілітації 
учасників 
антитерористичної 
операції та 
операції 
об'єднаних сил 

Мінсоцполітики 
Мінветеранів 
МОЗ 
інші центральні 
органи виконавчої 
влади 
обласні, Київська 
міська 
держадміністрації 

протягом року У разі залучення в 
межах компетенції 
Фонду   взяти участь у 
забезпеченні соціальної, 
професійної та 
психологічної 
реабілітації та адаптації 
учасників 
антитерористичної 
операції та операції 
об'єднаних сил 
(АТО/ООС) 
 
 
 

Управління 
персоналом 

5 тис. 
учасників 
антитерористи
чної операції та 
операції 
об'єднаних сил 
отримали 
відповідні 
послуги 

зменшення 
соціальної 
напруги у 
суспільстві, 
працевлаштува
ння/ 
самозайнятість 
учасників 
антитерористи
чної операції 
та операції 
об'єднаних сил 

IV. ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА І БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ 

4. Забезпечення ефективної діяльності Державного бюро розслідувань та Національного агентства 
з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів  

29.  447. Завершення 
організації матеріально-
технічного забезпечення 
Державного бюро 
розслідувань  

забезпечення 
приміщеннями та 
необхідними 
матеріальними 
засобами, 
технікою, 
обладнанням, 
іншим майном 
для провадження 
службової 
діяльності 
центрального 

Державне бюро 
розслідувань  
Мінекономрозвитку 
Мінфін 
Фонд державного 
майна 
Мін’юст 

протягом року У разі надходження 
відповідного звернення 
від Державного бюро 
розслідувань взяти 
участь у матеріально-
технічному 
забезпеченні його 
роботи 

Управління 
орендних 
відносин 

прийнято 
відповідні 
акти; 
укомплектовано 
штат 
центрального 
апарату та семи 
територіальних 
управлінь 
Державного 
бюро 
розслідувань  

забезпечення 
належної 
роботи 
Державного 
бюро 
розслідувань  
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апарату та семи 
територіальних 
управлінь 
Державного бюро 
розслідувань  
 

V. БЕЗПЕКА ТА ОБОРОНА 
8. Захист та відновлення політико-дипломатичним шляхом територіальної цілісності України 

  у межах міжнародно визнаних кордонів  

30.  506. Забезпечення 
обговорення та 
прийняття у 
багатосторонньому 
форматі резолюцій, 
рішень і заяв на 
підтримку державного 
суверенітету і 
територіальної 
цілісності України, а 
також із засудженням 
російської агресії 

необхідність 
використання всіх 
наявних 
механізмів ООН, 
ЄС, НАТО, Ради 
Європи, ОБСЄ та 
інших 
міжнародних 
організацій для 
консолідації 
міжнародної 
підтримки 
України у 
протидії 
російській агресії 
та захисту 
територіальної 
цілісності та 
суверенітету 
держави; 
збереження 
українського 
питання на 
порядку денному 
ключових 
міжнародних 
організацій та 
імплементація 
Річної 
національної 

МЗС  

інші центральні 
органи виконавчої 
влади 

протягом року 
У разі залучення в 
межах компетенції 
Фонду  взяти участь у 
підготовці  матеріалів 
для прийняття у 
багатосторонньому 
форматі резолюцій, 
рішень і заяв на 
підтримку державного 
суверенітету і 
територіальної 
цілісності України, а 
також із засудженням 
російської агресії 

Юридичний 
департамент 
 
Структурні 
підрозділи 
Фонду 

прийнято 
рішення, заяви, 
резолюції тощо 
міжнародних 
організацій, 
зокрема ООН, 
ЄС, НАТО, 
Ради Європи, 
ОБСЄ, на 
підтримку 
України у її 
боротьбі з 
російською 
агресією 

зміцнення 
міжнародної 
підтримки 
України, 
посилення 
тиску на 
Російську 
Федерацію з 
метою 
відновлення 
політико-
дипломатичним 
шляхом 
територіальної 
цілісності 
України у 
межах її 
міжнародно 
визнаних 
кордонів; 
посилення 
політико-
дипломатичної 
ізоляції 
Російської 
Федерації та 
перешкоджання 

пропагандистс
ькій діяльності 
Російської 
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програми під 
егідою Комісії 
Україна - НАТО 

Федерації у 
рамках 
міжнародних 
організацій 
 
 

31.  507. Збереження та 
розширення 
спеціальних 
економічних та 
секторальних санкцій та 
інших обмежувальних 
заходів щодо Російської 
Федерації до повного 
відновлення 
територіальної 
цілісності України 

консолідація 
міжнародної 
політичної 
підтримки 
України у 
протидії 
російській агресії 
та посилення 
політико-
дипломатичного 
та санкційного 
тиску на 
Російську 
Федерацію з 
метою деокупації 
тимчасово 
окупованої 
території 
Донецької та 
Луганської 
областей, 
започаткування 
міжнародних 
консультацій 
щодо деокупації 
Криму та 
імплементація 
Річної 
національної 
програми під 
егідою Комісії 
Україна – НАТО 
 

МЗС 
інші центральні 
органи виконавчої 
влади 

протягом року 
У разі залучення в 
межах компетенції 
Фонду взяти участь в 
опрацюванні питання 
щодо збереження та 
розширення 
спеціальних 
економічних та 
секторальних санкцій та 
інших обмежувальних 
заходів щодо Російської 
Федерації 

Управління 
законодавчого 
забезпечення та 
взаємодії з 
державними 
органами 

Структурні 
підрозділи 
Фонду 

збережено/ 
розширено 
перелік санкцій 
та 
обмежувальних 
заходів проти 
Російської 
Федерації з 
боку 
міжнародних 
партнерів 
України, 
зокрема держав 
- членів ЄС та 
держав 
"Великої 
сімки" 

посилення 
тиску на 
Російську 
Федерацію для 
припинення 
гібридної 
агресії проти 
України та 
звільнення 
тимчасово 
окупованих 
територій 
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32.  509. Здійснення 

подальших заходів 
щодо підготовки 
України до набуття 
членства в НАТО 

необхідність 
впровадження 
внутрішньодер-
жавних реформ та 
імплементація 
інших заходів, 
спрямованих на 
підготовку 
держави до 
членства в НАТО, 
інтенсифікація 
співробітництва з 
НАТО на тлі 
триваючої агресії 
Російської 
Федерації проти 
України з метою 
підвищення 
обороноздатності 
держави з огляду 
на широкий 
спектр загроз 
(включаючи 
гібридні) 

Секретаріату 
Кабінету Міністрів 
України 

МЗС 

інші центральні 
органи виконавчої 
влади 

органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 

щокварталу 

 

 

 

 

 

 

 

грудень 

 

 

 

 

 

 

 

грудень 

У разі залучення в 
межах компетенції 
Фонду готувати 
інформацію до 
квартального  звіту  
щодо виконання Річної 
національної програми 
під егідою Комісії 
Україна - НАТО 
 
 
У разі залучення в 
межах компетенції 
Фонду взяти участь у 
підготовці проекту 
річного звіту щодо 
виконання Річної 
національної програми 
під егідою Комісії 
Україна — НАТО 
протягом 2019 року 
 
 
 
У разі залучення в 
межах компетенції 
Фонду взяти участь у 
підготовці проекту 
Річної національної 
програми під егідою 
Комісії Україна — 
НАТО на 2020 рік 

Відділ 
євроінтеграції та 
взаємозв’язків з 
міжнародними 
організаціями 

підготовлено 
квартальний 
звіт щодо 
виконання 
Річної 
національної 
програми під 
егідою Комісії 
Україна – 
НАТО 
 
підготовлено 
проект річного 
звіту щодо 
виконання 
Річної 
національної 
програми під 
егідою Комісії 
Україна - 
НАТО 
протягом 2019 
року 
 
підготовлено 
проект Річної 
національної 
програми під 
егідою Комісії 
Україна - 
НАТО на 2020 
рік 
 
 
 

зміцнення та 
розширення 
підтримки 
України з боку 
НАТО, 
зокрема у 
контексті 
наближення до 
стандартів 
НАТО, а також 
принципів та 
цінностей 
держав - 
членів 
Альянсу з 
метою 
членства 
України в 
НАТО 

33.  510. Продовження 
діалогу та 
співробітництва 

необхідність 
інтенсифікації 
співробітництва з 

МЗС 

інші центральні 

протягом року 
У разі залучення в 
межах компетенції 
Фонду взяти участь у 

Відділ 
євроінтеграції та 
взаємозв’язків з 

залучено 
практичну 
допомогу 

сприяння 
подальшому 
розвитку 
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України з НАТО НАТО на тлі 
триваючої агресії 
Російської 
Федерації проти 
України 

органи виконавчої 
влади 

сприянні діалогу та 
співробітництву 
України з НАТО 

міжнародними 
організаціями 

Структурні 
підрозділи 
Фонду 

НАТО для 
України, 
проведено 
навчання для 
українських 
військовослуж
бовців 

співробітництва 

України з 
НАТО на 
політико-
дипломатично
му рівні; 
отримання 
практичної 
допомоги 
НАТО в 
рамках 
Комплексного 
пакета 
допомоги 
НАТО, 
прийнятого під 
час 
Варшавського 
саміту НАТО у 
2016 році для 
підвищення 
обороноздатно
сті держави 
 
 
 

34.  511. Поглиблення 
співпраці з НАТО в 
рамках Платформи 
Україна -НАТО з 
вивчення досвіду 
протидії гібридній війні 
в Україні 

необхідність 
поглиблення 
співробітництва з 
НАТО з метою 
вивчення досвіду 
протидії засобам 
гібридної війни в 
Україні та 
розроблення 
ефективних 
заходів щодо 
протидії 
гібридним 

Урядовий офіс з 
питань європейської 
та євроатлантичної 
інтеграції 
Секретаріату 
Кабінету Міністрів 
України 
Апарат Ради 
національної безпеки 
і оборони України 
(за згодою) 
центральні органи 
виконавчої влади 

протягом року 
У разі залучення в 
межах компетенції 
Фонду взяти участь у 
реалізації спільних 
проектів в рамках 
реалізації Платформи 
Україна - НАТО з 
вивчення досвіду 
протидії гібридній війні 
в Україні 

Відділ 
євроінтеграції та 
взаємозв’язків з 
міжнародними 
організаціями 

Структурні 
підрозділи 
Фонду 

реалізовано не 
менше трьох 
спільних 
проектів у 
рамках 
реалізації 
Платформи; 
взято участь 
представників 
України у 
заходах 
Європейського 
центру 

забезпечення 
обміну 
досвідом з 
державами -
членами 
НАТО в 
рамках 
Платформи 
Україна -
НАТО з 
вивчення 
досвіду 
протидії 
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загрозам з боку 
Російської 
Федерації 

інші державні 
органи (за згодою) 
Національний 
інститут 
стратегічних 
досліджень (за 
згодою) 

протидії 
гібридним 
загрозам (м. 
Гельсінкі, 
Фінляндія); 
проведено 
міжнародну 
конференцію 
щодо 
проблематики 
гібридної війни 
Російської 
Федерації 
проти України 

гібридній війні 
в Україні 
шляхом 
реалізації 
спільних 
проектів, 
підготовки та 
публікації 
спільних 
досліджень, 
розроблення 
відповідних 
аналітичних 
матеріалів, 
проведення 
комунікаційних 
та навчальних 
заходів 
 
 
 

 
10. Формування та реалізація державної політики у сфері інформаційної безпеки 

та розбудова системи державних стратегічних комунікацій 
 

35.  528. Поширення 
суспільно важливої 
інформації в рамках 
проведення 
інформаційних 
кампаній, приурочених 
до пам’ятних дат та 
визначних подій, а 
також в рамках 
комунікаційної 
підтримки реформ 
Уряду 

проведення 
загальнонаціона-
льних 
інформаційних 
кампаній, 
спрямованих на 
підтримку 
реформ Уряду, а 
також з нагоди 
Дня незалежності 
України, Дня 
Конституції 
України, Дня 
Європи в Україні, 

МІП 

інші центральні 
органи виконавчої 
влади 

протягом року 
Забезпечувати 
поширення інформації 
про діяльність Фонду, у 
тому числі в рамках 
проведення 
інформаційних 
кампаній та 
комунікаційної 
підтримки реформ 
Уряду 

Управління 
комунікаційного 
забезпечення та 
роботи з 
громадськістю 

 Структурні 
підрозділи 
Фонду 

проведено не 
менше ніж 10 
комунікаційних 
кампаній; 
охоплено не 
менше ніж 85 
відсотків 
цільової 
аудиторії в 
Україні та за її 
межами 

поширення 
суспільно 
важливої 
інформації; 
підвищення 
рівня 
розуміння та 
підтримки 
населенням 
діяльності 
Кабінету 
Міністрів 
України, 
підтримки 
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Дня пам’яті та 
примирення та 
імплементація 
Річної 
національної 
програми під 
егідою Комісії 
Україна – НАТО 
 
 
 

реформ 

15. Створення Національної телекомунікаційної мережі, забезпечення кіберзахисту 

36.  553. Розгортання та 
забезпечення 
підключення 28 
транспортних вузлів 
Національної 
телекомунікаційної 
мережі у державних 
органах 

виконання 
положень 
Стратегічного 
оборонного 
бюлетеня України 
та Закону України 
"Про основні 
засади 
забезпечення 
кібербезпеки 
України" 

Адміністрація 
Держспецзв'язку 

інші центральні 
органи виконавчої 
влади 

листопад 
У разі залучення в 
межах компетенції 
Фонду взяти участь у 
забезпеченні 
підключення 
транспортних  вузлів 
Національної 
телекомунікаційної 
мережі у державних 
органах 

Департамент 
моніторингу, 
прогнозування 
та 
інформаційних 
технологій 
 

Управління 
адміністративно
-господарської 
роботи 

затверджено 
акт приймання 
(акт 
готовності) 
транспортного 
вузла (28 актів) 

завершення 
роботи з 
будівництва 
другої черги 
Національної 
телекомунікаці
йної мережі 

37.  554. Проектування 
третьої черги 
Національної 
телекомунікаційної 
мережі 

виконання 
положень 
Стратегічного 
оборонного 
бюлетеня України 
та Закону України 
"Про основні 
засади 
забезпечення 
кібербезпеки 
України" 

Адміністрація 
Держспецзв'язку  

інші центральні 
органи виконавчої 
влади 

листопад 
У разі залучення в 
межах компетенції 
Фонду взяти участь у 
проектуванні третьої 
черги Національної 
телекомунікаційної 
мережі 

Департамент 
моніторингу, 
прогнозування 
та 
інформаційних 
технологій 

 

затверджено 
проектну 
документацію 
на третю чергу 
Національної 
телекомунікаці
йної мережі 

створення 
передумов для 
реалізації 
третьої черги 
Національної 
телекомунікаці
йної мережі 

 



 

Додаток 1  
до наказу Фонду державного майна України  

від  _________________ №_______________ 

 

Цільові кількісні показники, які передбачається досягнути  
до кінця 2019 року і в середньостроковій перспективі відповідно до 

пріоритету «6. Управління державною власністю та приватизація»  мети  
«I. Економічне зростання»  Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 

2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України  
від 3 квітня 2017року № 275-р 

Показник 2017 2018 2019 2020 

Загальна підготовка 

Створити достовірний реєстр державних 
підприємств 

закінчити — — — 

Приватизація 

Зменшити питому вагу державного сектору, 
відсотків  

8  7  6  — 

міністерствам та іншим органам управління 
передати підприємства, які підлягають 
приватизації, до Фонду державного майна, 
відсотків  

100  — — — 

Приватизувати на прозорих умовах 
підприємства із реєстру, що підлягають 
приватизації (кумулятивно), відсотків  

25  50  75  100  

Продати на прозорих умовах майно підприємств 
із реєстру, що підлягають ліквідації 
(кумулятивно), відсотків  

25  50  75  100 

Отримати надходження від приватизації у 
розмірі  

17,1 
млрд. 

гривень 

відповідно до 
Державного бюджету 

України на 2018—2020 
роки 

 

Реформа корпоративного управління державних підприємств 

 

Призначити за результатами прозорого 
конкурсу керівників на інших державних 
підприємствах, управління якими є 
незадовільним 

закінчити — — — 

Сформулювати політику власності щодо 
Національної акціонерної компанії “Нафтогаз 
України” та інших ключових державних 
підприємств (кількість підприємств) 

41 
 

59 
 

за рішенням 
уповноважених 

органів 
управління 

Створити незалежні наглядові ради на особливо 
важливих для економіки державних 
підприємствах (кількість підприємств) 

15 26 
 

— — 

Удосконалити систему корпоративного 
управління на державних підприємствах, 
зокрема з урахуванням Принципів 
корпоративного управління ОЕСР (кількість 
підприємств) 

15 26 
 

— — 

 



 

Додаток 2  
до наказу Фонду державного майна України  

від  _________________ №_______________ 

 

ЗВІТ (ІНФОРМАЦІЯ)  

про результати діяльності  

за _______________________________ 
(відповідний період)  

 

І. Економічне зростання 
(назва розділу середньострокового плану) 

 

6. Управління державною власністю та приватизація 
(назва підрозділу плану)  

 

Мета   
(наводиться мета відповідно до Середньострокового плану)  

 

Метою реформи у середньостроковій перспективі є: 

істотне зменшення присутності держави в економіці, а отже зниження 
потенціалу для зловживання державною власністю та стимулу займатися політикою 

із здійсненням таких зловживань; 
обмеження можливості для втручання політиків у господарську діяльність 

державних підприємств та підвищення ефективності державних підприємств. 
 

Результати роботи за відповідний період 
 

Наводиться інформація про виконання кроків, які передбачено Планом заходів 

Фонду державного майна України з виконання плану пріоритетних дій Уряду на 2019 

рік, затвердженим цим наказом, зокрема про конкретні дії, що було зроблено із 
зазначенням (у разі наявності) прийнятого нормативно-правового акта (Закон України від  

……… № ………., постанова/розпорядження Кабінету Міністрів України  

від ………. №…….. ). Також зазначається інформація про результати виконання прийнятих 

актів (кількісні та якісні показники), їх вплив на досягнення поставленої мети.  

 

Цільові показники 
Показник Статус  Стан реалізації 

Наводиться цільовий показник, який 

визначено середньостроковим 

планом,  

  

виконано / 

виконується 

наводиться 

інформація про 

фактичне досягнення 

показника  

Наводитсья інформація про показники, зазначені у додатку 1 до цього наказу 
 

Заходи, що вживаються 
 

Наводиться інформація про дії, спрямовані на забезпечення виконання кроків, строк 

виконання яких настав та які станом на звітний період не виконані, а також про додаткові 

заходи, які передбачається здійснити. 

У разі потреби зазначаються проблеми, розв’язання яких потребує прийняття рішення 

Кабінету Міністрів України. 
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